07 augustus 2019
Algemene actievoorwaarden
Deze actie is bedoeld ter promotie van Huawei producten uit de categorie telefoons. Met
deze actie kunnen consumenten eenmalig kans maken op een Veloretti fiets ter waarde
van €449,00 bij aankoop van een Huawei telefoon in een van de deelnemende
MediaMarkt winkels.
1. Algemeen
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Huawei promotie ‘Maak kans op een
Veloretti fiets’ (verder te noemen: de “Actie”) van Huawei Technologies (Netherlands)
B.V. gevestigd aan Stationsplein 4, 2275 AZ Voorburg (verder te noemen: “de
Organisator”).
B. De Actie biedt de mogelijkheid een Veloretti fiets te winnen ter waarde van €449,00
bij aankoop van een Huawei telefoon onder de hierna genoemde voorwaarden.
C. De Actie is uitsluitend geldig voor aankopen gedaan door consumenten. Bedrijven
zijn uitgesloten van deze Actie. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten en/of
andere goederen en is niet-overdraagbaar aan derden.
D. De Organisator behoudt zich het recht voor te zonder opgaaf van redenen de Actie
stop te zetten of de actievoorwaarden te wijzigen, mits de stopzetting of wijziging niet
plaatsvindt tijdens de looptijd van de Actie en de stopzetting of wijziging niet ten
nadele is van deelnemers van de Actie. Een herziende versie van de
actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van datum. Bij
vermoedens van fraude of onterechte inzending, kan de Organisator zonder opgaaf
van reden besluiten bepaalde deelnemers uit te sluiten.
E. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van
deze voorwaarden.
F. Deze voorwaarden en het handelen van de Organisator zijn in overeenstemming met
de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
G. Deze algemene actievoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende dit
promotionele kansspel zijn verkrijgbaar via: https://huawei.itnova.nl/veloretti-winactieactievoorwaarden.pdf.
2. Deelname
A. De Actie loopt van 5 augustus tot en met 1 september 2019 en is uitsluitend
van toepassing op de Huawei toestellen die in deze periode zijn aangekocht.
B. Registratie voor deelname aan de Actie is mogelijk tot en met 8 september
2019. Registraties die na 8 september 2019 plaatsvinden, worden niet in
behandeling genomen. Hetzelfde geldt voor registraties die na 8 september
2019 nog niet compleet zijn. Na 8 september 2019 wordt de actie afgesloten.
C. De loting van de winnaars geschiedt willekeurig, onpartijdig en onder toezicht van
een notaris. Alle winnaars worden tegelijkertijd geselecteerd door middel van één
trekking. Deelnemers van de actie zijn daarbij niet aanwezig.
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D. De Actie wordt gecommuniceerd op de webpagina:
consumer.huawei.com/nl/winactie- veloretti (verder te noemen: “Actie website”).
De deelnemer wordt gevraagd persoonlijke gegevens en aankoopgegevens te
vermelden en een upload te doen van de factuur en een foto van het IMEI-nummer.
Elk IMEI-nummer mag maar één keer deelnemen.
E. Deze Actie geldt alleen indien de Huawei telefoon (in Nederland) is aangekocht
bij een van de deelnemende winkels van MediaMarkt.
F. Door deelname aan deze Actie gaat de deelnemer akkoord met
deze actievoorwaarden.
G. De Actie kan niet worden gecombineerd met andere acties.
H. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor personen woonachtig
in Nederland of met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
I. Deelnemer aan de Actie is eenieder die een volledig ingevuld
deelnameformulier invult op de Actie website.
J. Een deelnameformulier wordt verkregen via de Actie website.
Deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingevuld op de Actie website. In
geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de
Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
K. De Organisator behoudt zich het recht om de factuur en/of het originele IMEInummer van het Huawei product te allen tijde op te vragen. De deelnemer dient de
factuur en het originele IMEI-nummer te bewaren en op verzoek te overhandigen.
L. Voor het recht op garantie op het toestel is de factuur leidend.
M. Persoonlijke gegevens worden behandeld conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
N. Door deel te nemen aan deze Actie, gaan de deelnemers ermee akkoord hun
persoonlijke gegevens te verstrekken aan de Organisator en zijn gemachtigde en
dat deze mogen worden gebruikt voor de uitvoering van de Actie. Persoonlijke
informatie die door de Organisator is verzameld, is onderworpen aan het privacy
beleid van de Organisator op:
https://consumer.huawei.com/nl/legal/promotieprivacyverklaring/.
3. Bekendmaking
A. De winnende deelnemer, van minimaal 18 jaar, die voldoet aan de
actievoorwaarden zal na controle van de geleverde gegevens en documenten op 9
september 2019 via e-mail op de hoogte worden gebracht van de gewonnen fiets.
B. De winnaar heeft tot en met 12 september 2019 de tijd om contact op te nemen
met de Organisator. Indien de winnaar niet reageert op deze eerste e-mail, zal op
11 september 2019 een tweede e-mail worden verstuurd. Indien de winnaar
geen contact heeft opgenomen met de Organisator voor 13 september 2019,
zal het eerstvolgende lotingsnummer volgens dezelfde voorwaarden worden
benaderd als winnaar. Op 13 september 2019 vervalt de aanspraak op de prijs
automatisch van eerder benaderde winnaars.
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4. De prijs
A. De te winnen prijs bestaat uit een Veloretti fiets ter waarde van €449,00 inclusief
fietsslot, bel en verlichting. Per MediaMarkt filiaal zal er één fiets worden verloot
onder de deelnemende consumenten. In totaal gaat het om 49 complete fietsen.
Alle 49 winnaars worden tegelijkertijd door middel van 1 trekking geselecteerd.
B. De gewonnen prijs is in de winkel op te halen, op de overeengekomen datum. Prijs
is alleen op te halen door de winnaar op vertoon van de verstrekte
persoonsgebonden winnaarscode die via e-mail is toegezonden na bekendmaking
van de winnaars. Indien winnaar niet in de mogelijkheid is om de prijs op te halen
in de winkel, zal bij hoge uitzondering de prijs worden nagestuurd.
C. Voor zover vereist, zal de Organisator zorgdragen voor het (doen) inhouden en
aangifte van kansspelbelasting.
5. Aansprakelijkheid
A. Voor zover dwingend recht niet anders voorschrijft, zijn de Organisator en de door
haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor uit deze Actie
voortvloeiende schade of aanvullende kosten, voortvloeiende uit deelname aan
de Actie.
B. Voor zover dwingend recht niet anders voorschrijft, zijn de Organisator en de door
haar ingeschakelde hulppersonen of derden tevens niet aansprakelijk voor
verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door derden zoals
telecom-operatoren, of voor netwerk- computer hardware- of softwarestoringen
van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies
van deelnameformulieren tot gevolg hebben. Ook zijn zij niet verantwoordelijk
voor vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen.
6. Vragen, opmerkingen en klachten
A. Voor vragen, opmerkingen en klachten kunt u t/m 30 september 2019
telefonisch contact opnemen via 085-4000173 of per e-mail via
huawei@consumercare.info.

