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FRIELE KONKURRANSE 2018

Vinn kaffeutstyr fra kjente merkevareleverandører og velg mellom fire forskjellige premier  
med en verdi opptil 2000 kr.  

Dette kan du vinne: 
Premien består av eksklusivt kaffeutstyr fra merkevareleverandører til en verdi opp til 2000 NOK, 
der vinneren selv får velge blant fire forskjellige pakker med kaffeutstyr og tilbehør.

Slik deltar du: 
Alt du trenger å g jøre er å sende en SMS med teksten FRIELE til 2210 for å være med i  
loddtrekningen om kaffeutstyret. 

Du kan kun delta en gang, og det koster normal SMS-takst. Hvis du er under 18 år, må du ha 
samtykke fra dine foresatte for å delta. Konkurransen avholdes i perioden fra 19.11.2018 til 
29.12.2018. Det trekkes 5 vinnere per uke, dvs. 30 vinnere totalt, som blir kontaktet fortløpende. 
Hvis du er en av de heldige vinnerne, vil du bli kontaktet via det nummeret du har deltatt med  
i konkurransen. Deretter har man 14 dager til å melde tilbake for å innløse premien.  
Du velger hvilken av de fire premiene du ønsker og så vil den bli sendt hjem til deg.  
Etter premien er valgt kan den ikke byttes til andre premier eller kontanter. 

Når du melder deg på konkurransen aksepterer du at Friele kan kontakte deg via e-post.  
I tillegg aksepterer du at Friele får muligheten til å annonsere deg som vinner på Frieles  
Facebook-profil og på Friele.no. Konkurransen er utviklet og administrert av Jacobs Douwe  
Egberts og har ingen tilknytning til Facebook.

Ansatte i Jacobs Douwe Egberts Norge AS, SMFB og Kunde & Co kan ikke delta. Konkurransen 
holdes av Jacobs Douwe Egberts Norge AS. Jacobs Douwe Egberts Norge AS er ikke ansvarlig 
for eventuelle typografiske feil. Jacobs Douwe Egberts Norge AS kan om nødvendig g jøre  
endringer i kampanjen. For ytterligere informasjon, kontakt Jacobs Douwe Egberts Norge AS 
på telefon: +47 800 17 073.

Personopplysninger:
Jacobs Douwe Egberts, Kunde & Co og SMS tjenesteleverandøren må oppbevare og behandle 
din data, for å kunne registrere din deltakelse i konkurransen. Når konkurransen er avsluttet,  
vil personopplysningene dine bli slettet. Jacobs Douwe Egberts, Kunde & Co og SMS tjeneste-
leverandøren vil verken selge eller gi videre personlige opplysninger. Du kan når som helst  
kontakte Jacob Douwe Egberts for å få opplyst, hvilke personopplysninger vi behandler, få rettet 
disse personopplysningene eller trekke tilbake ditt samtykk til behandling – en tilbaketrekning 
av ditt samtykk betyr, at du ikke deltar i konkurransen. Kontakt Jacob Douwe Egberts her: 
https://www.friele.no/kontakt-oss/forbrukerhenvendelser/. Hvis du mener at Jacob Douwe  
Egberts behandling av dine personopplysninger er i strid med personopplysningsloven,  
kan du klage til Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no.
 
Konkurransen blir holdt av:
JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE AS 
6 Midtunhaugen 
Bergen, 5224 
Norge


