Allmänna kampanjvillkor
Tillägg (2015-03-05): Efter stort kampanjtryck har ytterligare 575 Ahlgrens lådbilar tillförts till
kampanjen. Leverensdatum för dem kan komma att bli några veckor senare än för den ursprungliga
upplagan.
Läs igenom erbjudandet och villkor noggrant innan deltagande. Erbjudandet gäller endast under de
villkor som anges här.
Kampanjen anordnas av Cloetta Sverige AB och omfattar en begränsad upplaga om 800 stycken
lådbilar från Ahlgrens bilar. Du kan erhålla en lådbil vid inköp av 20 stycken påsar från Ahlgrens bilar
Original (125 g och 160 g), Ahlgrens bilar Saltlakrits (130 g och 100 g), Ahlgrens bilar Sursockrade (130
g och 100 g), Ahlgrens bilar Fruktkombi (140 g och 125 g) eller Ahlgrens bilar Lakritsdäck (110 g).
Erbjudandet gäller maximalt en gång per hushåll. Lådbilen levereras som en byggsats. Då det är en
begränsad upplaga är det endast de 800 första deltagarna i kampanjen som kan erhålla en lådbil
(”först till kvarn”). Anställda på Cloetta Sverige AB och deras anhöriga kan ej delta i kampanjen.
Erbjudandet gäller till och med den 10 maj 2015. Observera att lådbilarna kan ta slut innan utsatt
datum. För att delta i kampanjen behöver streckkoderna från de 20 inköpta Ahlgrens bilar-påsarna
fästas på den talong som går att ladda ner från ahlgrenslådbilar.se och skickas till Cloetta Sverige AB.
Vid beställning av en lådbil tillkommer frakt med 79 kr. Talongen med streckkoderna måste vara
Cloetta Sverige AB tillhanda innan kampanjperiodens slut (10 maj 2015). Lådbilarna levereras efter
att kampanjen är avslutad och sker endast till adresser inom Sverige.
Erbjudandet kan aldrig lösas in eller bytas mot någon form av pengar eller annan vinst. Kopierad,
manipulerad eller defekt streckkod accepteras ej och stulen eller förlorad sådan ersätts ej. Cloetta
Sverige AB reserverar sig för felaktig information och är ej ansvarig för felskickade eller bortkommen
post med streckkoder.
Cloetta Sverige AB ansvarar inte för tryckfel eller skada p.g.a. force majeure såsom brand, olycksfall,
strejk eller dylikt. Genom att sända in talongen med streckkoder godkänner du de här allmänna
kampanjvillkoren och samtycker till personuppgiftsbehandling. Om informationen på talongen inte är
komplett eller om vi saknar nödvändiga personuppgifter kommer du inte att kunna ta del av
erbjudandet. Personuppgifter behandlas enligt PUL. Villkoren i kampanjen kan ändras utan
förvarning.

