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Saat toimistoon ilmaisen kahvikoneen*, kun ostat 
Fellowes AutoMax 550C:n Lyrecolta

Voit hyödyntää tämän tarjouksen täyttämällä alla olevat kohdat ja lähettämällä tämän asiakirjan sekä skannauksen tai 
valokuvan ostotodistuksesta osoitteeseen cs-export@fellowes.com 45 päivän sisällä laitteen ostamisesta. 

Tarjousta koskevat ehdot ovat jäljempänä. Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, voit soittaa asiakaspalveluosastomme 
numeroon 00800 1810 1810 tai ottaa yhteyden tukeen sivuston www.fellowes.com kautta

Lisätietoja:

YRITYKSEN NIMI POSTITOIMIPAIKKA

PUHUTTELU (HRA/RVA/NTI) POSTINUMERO

ETUNIMI MAA

SUKUNIMI PUHELINNUMERO

TYÖTEHTÄVÄ SÄHKÖPOSTIOSOITE

OSOITE

SARJANUMERO OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ
(Sarjanumero sijaitsee laitteessa olevassa tarrassa 

viivakoodin alapuolella) OSTOHINTA ILMAN ALV:TÄ

Saammeko ottaa sinuun yhteyden jatkossa markkinatutkimuksiin osallistumista varten?

Haluatko vastaanottaa tuotetietoja ja erikoistarjouksia Fellowesilta?

Suosittelisitko tätä tuotetta ystävälle tai työtoverille?

*Kahvinkoneen malli saattaa poiketa kuvasta. Täydet ehdot seuraavalla sivulla.

KYLLÄ EN

ILMAISEN
kahvikoneen



1.   Kampanja alkaa 1. tammikuuta 2019 ja päättyy 31. joulukuuta 2019.  Kampanjaan voivat osallistua vain laillisesti seuraavissa maissa asuvat: Tšekin tasavalta, Itävalta, Slovakia, 
Unkari, Belgia, Alankomaat, Luxemburg, Tanska, Ruotsi, Norja, Suomi, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Espanja ja Portugali.

2.   Osallistumalla kampanjaan osallistuja hyväksyy nämä ehdot ja hänen katsotaan lukeneen kampanjan järjestäjän tietosuojaperiaatteet ja hyväksyneen henkilötietojensa keräämisen 
siten kuin se on tarpeen tämän kampanjan tarkoituksia varten.

3.  Tämän kampanjan sisältö: 

 (a) Kuluttaja ostaa Lyrecolta Fellowes AutoMax 550C -laitteen, jonka kuluttaja tällöin vastaanottaa.

  (b) Kuluttaja menee osoitteeseen www.fellowes.com/lyrecoshredders ja lataa paikallisella kielellä olevan rekisteröintilomakkeen. Aloitussivulla on mahdollisuus valita maa ja kieli.

  (c) Kuluttaja täyttää rekisteröintilomakkeen ja lähettää sen ja skannauksen tai valokuvan ostotodistuksesta oman maansa asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen.

4.    Jos kuluttaja noudattaa yllä kuvattua toimenpidettä oikein, hän on oikeutettu kahvikoneeseen

5.    HUOMAUTUS: kuluttajien on lähetettävä rekisteröitymiset 45 kalenteripäivän sisällä ostopäivästä saadakseen ilmaisen kahvikoneen. LISÄKSI ON HUOMATTAVA, että sama henkilö 
voi saada ilmaisia kahvikoneita enintään 3.

6.   Ainoa palkinto, johon kuluttaja on oikeutettu ostettuaan AutoMax 550C:n Lyrecolta, on edellä mainittu kahvikone. 

7.    Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa mistään tiedonsiirto-ongelmista kuluttajan ja tässä kampanjassa käytettävien Internet-osoitteiden välillä.  Se, että tiedonsiirto näkyy 
lähetettynä, ei ole todiste siitä, että se on vastaanotettu lähetetyssä muodossa tai ollenkaan.

8.    Yritykset lähettää väärennetty ostotodistus tai yritykset lähettää sama ostotodistus ylimääräisinä ostoina johtaa välittömään hylkäämiseen ja saattaa äärimmäisissä tapauksissa 
johtaa ilmoitukseen viranomaisille.

9.    Kampanjan järjestäjä ei anna mitään takuuta kahvikoneen laadusta tai sopivuudesta. Kampanjan järjestäjä pyrkii toimittamaan täydellisessä kunnossa olevan laitteen, mutta ei voi 
antaa asiasta vakuutusta. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana, asia on otettava käsittelyyn kuljetusyhtiön kanssa. Poikkeustapauksissa ja oman harkintansa mukaan 
kampanjan järjestäjä korvaa omalla kustannuksellaan vahingoittuneen tai käyttökelvottoman kahvikoneen.

10.  Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka eivät ole kampanjanjärjestäjän hallinnassa, ja ainoastaan, mikäli olosuhteet tekevät seikasta väistämättömän, kampanjan järjestäjä pidättää 
itsellään oikeuden perua tämän kampanjan tai muuttaa sitä tai näitä ehtoja missä tahansa vaiheessa. Kampanjan järjestäjä pyrkii kuitenkin aina minimoimaan osallistujiin 
kohdistuvat vaikutukset.

11.  Kampanjan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden lähettää lisätietoja kampanjatuotteista sekä kampanjatietoja rekisteröityneille osallistujille tämän kampanjan aikana, mutta tämä ei 
vaikuta mihinkään saavutettuihin oikeuksiin.

12.  Tämän kampanjan ehdot ovat nähtävissä kampanjan sivustolla ja saatavana maksutta edellä kohdassa 3(b) ilmoitetulta sivustolta.

13.  Kuluttajan tietoja ei jaeta millekään ulkopuoliselle taholle ilman kuluttajan suostumusta lukuun ottamatta tilanteita, jolloin se on tarpeen tämän kampanjan tarkoituksia varten. 

14.  Tietyissä tilanteissa osallistujien pitäisi pyytää työnantajaltaan lupa ennen osallistumista tähän kampanjaan. Osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat verovelvoitteet ovat osallistujan 
omia velvoitteita.

15.  Mahdolliset kysymykset sääntöjen oikeudellisesta tulkinnasta käsitellään Englannin lain mukaisesti, ja Englannin ja Walesin oikeusistuimilla on yksinomainen lainkäyttövalta.

16.  Osallistumalla tähän kampanjaan osallistuja ilmaisee, että on hyväksynyt ja lukenut hakemuslomakkeen sisältämät ehdot.  Erityisesti osallistuja ymmärtää, että häntä pyydetään 
kyseisessä lomakkeessa hyväksymään lisätietojen vastaanottaminen.

17. Kampanjan järjestäjän nimi ja osoite ovat: Fellowes GmbH, Fliegerstraße 1, 30179 Hannover, Germany

Ehdot

Fellowes haluaisi aika ajoin lähettää sinulle tietoja tulevaisuuden kampanjoista, tapahtumista, uusista tuotteista ja yhtiön uutisista.

Merkitse rasti tähän ruutuun   jos olet halukas vastaanottamaan näitä sähköpostitiedotteita Fellowesilta.

Rekisterinpitäjänä toimiva yritys (eli yritys, joka määrää tietojesi käytöstä) on Fellowes Ltd, osoite: Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF 
United Kingdom

Käsittelemme tietojasi ainoastaan tarjoukseen osallistumistasi varten.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista tämän tarjouksen toteuttamista varten.

Sinulla on oikeus ottaa meihin yhteys koska tahansa ja kertoa, että peruutat suostumuksesi tietojenkeruuseen.

Sinulla on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojavaltuutetulle.

Ilman tietojasi emme voi ilmoittaa sinua tähän tarjoukseen.
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