Actievoorwaarden nieuwe Peugeot 108 Follow Your Intuïtion
1 Algemeen
1.1 Toepasselijkheid
•
•
•
•
•
•

•

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie nieuwe Peugeot 108
Follow Your Intuïtion ' (hierna: de Actie).
Het betreft een tijdelijke actie. De Actie loopt van 23 november 2015 t/m 13
december 2015.
De organisator van de Actie is Peugeot Nederland N.V. (hierna: Peugeot).
De Actie wordt georganiseerd door Peugeot ter promotie van de Peugeot 108.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met
deze Actievoorwaarden.
Deze Actievoorwaarden en andere informatie met betrekking tot de Actie
worden aan deelnemers van de Actie beschikbaar gesteld op follow-yourintuition.com.
Peugeot handelt als organisator van deze Actie in overeenstemming met de
Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

2 De actie
2.1 Specificatie van de actie

•

•
•

Werking
Ieder die wil deelnemen aan de Actie wordt verwezen naar een microsite van
Peugeot. Op deze microsite bekijken deelnemers de Peugeot 108 Follow Your
Intuition interactieve film. Om kans te maken op een prijs, vullen deelnemers
hun naam en emailadres in en gaan akkoord met de Actievoorwaarden.
Door deelname maken zij kans op de volgende prijs: 1x 'ultieme hoofdprijs'.
Aan het eind van de actieperiode op 16 december wordt er tijdens een trekking
onder de deelnemers die hun contactgegevens hebben achtergelaten, de
hoofdprijs verloot.

•

•

•

Timing
De winnaar wordt per email geïnformeerd dat deze een prijs heeft gewonnen.
De hoofdprijswinnaar kan daarnaast ook via Facebook en Twitter bekend
worden gemaakt (initialen, achternaam, woonplaats).
De hoofdprijswinnaar ontvangt binnen 3 werkweken na loting via email
bericht, op uiterlijk 6 januari 2016.

Deelnemers en Winnaar geven Peugeot toestemming om hun naam te gebruiken
voor promotionele doeleinden.

2.2 Deelname

•
•

•

•
•
•
•

Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan de Actie met inachtneming van
deze Actievoorwaarden.
Deelnemers aan de Actie dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, een vaste
woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben en tenminste 5 jaar te
beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs.
Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:
o medewerkers van Peugeot en hun directe familieleden
o dealers van Peugeot en hun directe familieleden
o andere personen die direct of indirect bij de organisatie/realisatie van
deze Actie betrokken zijn.
Voor deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor toegang
tot en gebruik van internet, geen extra kosten verschuldigd.
De winnaar wordt bepaald door een geautomatiseerd randomizerprogramma.
Peugeot noch enige andere partij heeft invloed op de uitkomst.
Deelnemers mogen meerdere keren meespelen.
De hoofdprijswinnaar geeft Peugeot Nederland toestemming om film- en
beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden.

2.3 Prijzen
•

1x Hoofdprijs: ‘Geheel verzorgd weekend voor 2 naar Lissabon, inclusief
beschikking over een Peugeot 108 ter waarde van maximaal EUR 900,inclusief kansspelbelasting. De totale waarde van het prijzenpakket van de
Actie bedraagt € 900,-

•

De Hoofdprijs wordt uitgekeerd. Als de winnaar om welke reden dan ook de
prijs niet kan aanvaarden, of als de organisator binnen twee weken (voor 20
januari 2016) niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere
pogingen hiertoe, dan zal de organisator de prijs toekennen aan een ander.
Hiertoe vindt indien nodig, op 21 januari 2016 een tweede trekking plaats.

•

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs kan
niet worden overgedragen, ingewisseld voor of uitgekeerd in andere producten
of diensten.

•

De winnaar dient zelf zorg te dragen voor verzekeringen indien nodig. De
winnaar van de hoofdprijs moet in het bezit zijn van een geldig paspoort. Zo
niet, dan komt de prijs te vervallen.

•

De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van
Peugeot, dit wil zeggen dat de prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting
over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.

3 Algemene bepalingen
3.1 Voorbehoud
Peugeot houdt zich het recht voor een deelnemer op enig moment te
diskwalificeren en kan weigeren de prijs toe te kennen, wanneer zij van
mening is dat de deelnemer in strijd met deze Actievoorwaarden heeft
gehandeld, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige
andere wijze in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving heeft
gehandeld. Hetzelfde geldt wanneer een deelnemer de Actie of de uitkomst
probeert te manipuleren. Peugeot kan hiertoe overgaan zonder opgave van
redenen.

•

•

Peugeot houdt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave
van redenen de Actie op elk moment te beëindigen, te verlengen en/of prijzen
of deze Actievoorwaarden te wijzigen.

• Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. Over de uitslagen
van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.2 Persoonsgegevens
•

Gegevens van deelnemers aan de actie worden tijdelijk opgeslagen in een
databestand. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven of op
enige andere wijze met derden worden gedeeld. Deelnemers geven Peugeot
toestemming om hen buiten de Actie eenmalig te benaderen.

•

De persoonsgegevens die Peugeot in het kader van deze Actie verzamelt en
verwerkt, worden gebruikt voor deze Actie en de eenmalige benadering. Zij
zullen na de eenmalige benadering na afloop van de Actie worden vernietigd,
met uitzondering van gegevens van deelnemers die hebben aangegeven dat
zij geïnformeerd willen worden over toekomstige acties of de periodieke
nieuwsbrief wensen te ontvangen.

3.3 Vragen en klachten
•

Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen via e-mail
verzonden worden naar Peugeot: klantenservice@peugeot.com. Peugeot
neemt dan binnen 5 werkdagen contact op om de vraag te beantwoorden of
de klacht te behandelen.

3.4 Aansprakelijkheid
•

De organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Actie
voortvloeiende feiten. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer
en de verzending van gegevens. Peugeot garandeert niet dat telefoonlijnen,
internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat
haar website zonder fouten werkt, noch dat inschrijvingen te allen tijde juist en
volledig kunnen worden ontvangen.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan
eigendommen of letsel van personen, als gevolg van gebruik of inzet van de
uitgekeerde prijs.

3.5 Toepasselijk recht en forumkeuze
•

	
  
	
  

Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter in Amsterdam.

