
ALLMÄNNA AKTIVITETSVILLKOR 
1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera 
aktiviteten. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina 
personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkt 2 nedan. Observera att för aktivitetsdeltagare under 18 år krävs 
vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Aktivitetsvillkor samtycker 
du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. 

2. Ansvarig för aktiviteten är: Haugen-Gruppen AB, Hydraulvägen 12, 616 34 ÅBY.  

3. För att delta i denna aktivitet måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares 
godkännande för att delta. 

4. För att vara med i Köp & Få aktiviteten måste du köpa 2 paket Twinings te, varav minst 1 paket måste vara ett valfritt 
grönt te från Twinings. Spara EAN-koderna och registrera dem på kampanjsidan, se punkt 7 nedan. Då får du 3 nummer av 
en tidning som du väljer själv. De magasin du kan välja mellan är: amelia, ToppHälsa och Allt om Mat.  

Om dina uppgifter inte är kompletta eller om vi saknar dina personuppgifter vid aktivitetens slutdatum kommer du inte att 
kunna delta i aktiviteten. 

6. Endast ett registrerande per sökande godkänns. 

7. Registreringen av EAN koderna sker endast på kampanjsidan http://kampanj.bonniertidskrifter.se/Twinings/ och 
måste vara oss tillhanda senast 15 maj. Erbjudandet omfattar 1200 prenumerationer. Först till kvarn gäller. 

8. Erbjudandet består av 3 nummer av den tidning du väljer, se punkt 4 ovan. Det är inte möjligt att byta ut erbjudandet mot 
kontanter eller mot annan egendom. 

När ditt val är registrerat hos Bonnier Tidskrifter får du ditt första nummer inom 2 – 4 veckor. Efter dina 3 nummer, fortsätter 
tidningen komma i en bekväm tillsvidareprenumeration, portofritt direkt hem i brevlådan. Du betalar då per nummer med 
inbetalningskortet som medföljer i tidningen. Om du en dag vill avsluta din prenumeration kontaktar du Bonnier Tidskrifters 
kundtjänst. Du kan när som helst meddela att du inte önskar fler tidningar. 

Erbjudandet gäller t o m 15/5-2016 och endast nya prenumeranter i Sverige. Vid beställning samtycker jag till att mina 
personuppgifter, inklusive e-postadress, mobilnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala 
adresser, får lagras och användas inom Bonnier för digitala tjänster, marknadsföring, samt statistik- och analysändamål. 
Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda Bonniers digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans 
med övriga kunduppgifter användas inom Bonnier för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och 
annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med 
hjälp av bland annat cookies. Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och 
samtycket är heller inte beroende av eventuella köpa av produkter. Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att 
kontakta Bonnier via respektive bolags kundtjänst. För ytterligare information om behandling av personuppgifter, se 
www.kunddata.bonnier.se 

9. Haugen-Gruppen AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att registrerat material försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit 
för sent levererade. Haugen-Gruppen AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan 
påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna akvitivet. 

10. Genom att godkänna dessa Allmänna Aktivitetsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att 
bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse. 

11. Haugen-Gruppen AB förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från erbjudanden utan att meddela deltagaren om 
Haugen-Gruppen AB bedömer att den deltagaren har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat 
sätt etiskt eller moraliskt opassande. 

	


