Actievoorwaarden ‘Let’s not waste this summer met Coca-Cola’
Algemeen
• Deze actie is gekoppeld aan de ‘Let’s not waste this summer’ campagne met Coca-Cola.
• De actie loopt van 21 juni t/m 11 augustus 2019.
• Deze actie wordt aangeboden door FFC, Lijnbaan 15, Vianen.
• Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze
actievoorwaarden.
• Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met het hoofdkantoor van Kwalitaria via:
+31 (0)88 044 6000 of per e-mail via: info@kwalitaria.nl. U ontvangt binnen 5 werkdagen telefonisch
of via e-mail een reactie.
Deelname
• Deelname aan deze actie is mogelijk door de code uit het aangereikte boekje in te vullen op
www.kwalitaria.nl/summertime, vervolgens doe je het spel dat verschijnt en laat je je e-mailadres
achter.
• Deelname is slechts mogelijk in de periode van 21 juni t/m 11 augustus 2019
Prijs
•

•
•

Door het invullen van de code, het spelen van het spel en achter laten van het e-mailadres maakt de
deelnemer kans op de volgende prijzen: de hoofdprijs: volledig gerecyclede fiets, M headphone,
duurzame speaker van House of Marley en 2 bioscoopkaarten.
Voor de hoeveelheid prijzen geldt OP = OP.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Inzendingen
• De trekking van de winnaars is afhankelijk van de resultaten die uit het spel komen dat is gespeeld. De
uitslag van de andere prijzen is aan het einde van het spel direct zichtbaar.
• De hoofdprijs (gerecyclede fiets) wordt aan het einde van de actieperiode volledig onafhankelijk
getrokken uit de ingevulde e-mailadressen. Het ingevulde e-mailadres wordt slechts alleen gebruikt
om de winnaar van de hoofdprijs te trekken.
• De winnaar van de hoofdprijs ontvangt aan het einde van de actieperiode per mail bericht en verdere
informatie.
• Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
• FFC is gerechtigd deelnames die niet voldoen aan deze voorwaarden uit te sluiten van deelname.
• Over de uitslagen van de actie kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd.
•

•

•
•

Als winnaar kan je gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten
verbandhoudend met de actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. Door deelname geef je FFC
onherroepelijk toestemming deze foto- of filmopnamen, alsmede interviews openbaar te maken en/of
te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. FFC is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de
winnaar.
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte
persoonsgegevens. FFC mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van
de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
FFC behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal
publiekelijk bekend worden gemaakt.
Werknemers van FFC / Kwalitaria zijn uitgesloten van deelname.

