Actievoorwaarden Beko
FC Barcelona Winactie

In de periode van 1 mei t/m 31 december 2019 maak je bij aankoop van een
Beko apparaat kans op een volledig verzorgd weekendarrangement voor 2
personen naar Barcelona incl. wedstrijdtickets van FC Barcelona.
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De actieperiode van deze winactie is 01-05-2019 t/m 31-12-2019.
De uiterste registratiedatum is 10-01-2020.
De actie is geldig op alle Beko witgoedapparatuur en Beko inbouwapparatuur.
Klein huishoudelijke apparatuur is uitgesloten van de winactie.
Deze actie is alleen geldig op nieuwe producten geleverd door Asogem Nederland
B.V. De actie is niet geldig op tweedehands producten.
De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten die woonachtig zijn in
Nederland.
Voor het registratieformulier verwijzen wij je graag naar www.mybeko.nl/
barcelona-actie.
Uitsluitend geregistreerde aankopen – middels ons online registratieformulier –
vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs worden in behandeling genomen.
In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 werkdagen
na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan
de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of
vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.
Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de
voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 10-01-2020
worden niet gehonoreerd.
Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen
verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/
zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
Deze actie geldt enkel op unieke producten. Dit betekent dat er geen dubbele
aanvragen met hetzelfde serienummer ingediend kunnen worden.
In geval van retour gestuurde/gebrachte producten vervalt de deelname aan de actie.
Beko/Asogem Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste
informatie/gegevens die door de deelnemer zijn ingezonden.
Beko/Asogem Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
van Beko apparatuur bij de winkel en webshops van aangesloten dealers. Mocht
een gewenst model niet voorradig zijn binnen de actieperiode, ontstaat geen
mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie.
Beko/Asogem Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve
communicatie omtrent deze actie in de winkel (offline en online). Beko kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de winkelvloer.
Asogem Nederland B.V. behoudt zich ten alle tijde het recht voor ingezonden
documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk
het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen en algemene
vragen kun je melden via verkoop@asogem.nl. Vragen aangaande de verwerking
van persoonsgegevens kan je ook stellen via verkoop@asogem.nl. Onze volledige
privacy policy is te vinden op http://nl.beko.com/cookies-policy-nl.html.
Voor de uitvoering van deze actie maakt Asogem Nederland B.V. gebruik van de
diensten van een uitvoerend bedrijf. In deze context heeft Asogem Nederland
de status van verantwoordelijke voor de verwerking, en is het uitvoerend bedrijf
verwerker, dit zoals gedefinieerd in de GDPR (General Data Protection Regulation)
of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit uitvoerend bedrijf is
met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten
en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten
er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover
contact met je opnemen. Enkel de gegevens nodig voor de uitvoering van deze actie
worden doorgegeven, met name naam, email, adres, telnr en aankoopgegevens. Na
afloop zal de verwerker deze gegevens verwijderen behalve als je aangegeven hebt
acties en/of aanbiedingen te willen ontvangen per mail.
In deze context heeft Asogem Nederland de status van verantwoordelijke voor
de verwerking, en is het uitvoerend bedrijf verwerker, dit zoals gedefinieerd in
de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

20. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Asogem Nederland
B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen strikt vertrouwelijk behandeld
conform de GDPR of AVG. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven
andere dan de hierboven vermelde verwerkers.
21. Indien je dit op prijs stelt, heb je binnen de registratieprocedure de mogelijkheid
aan te geven of je de informatie of mededelingen van Beko wilt ontvangen,
andere dan nodig voor het goed volbrengen van deze actie. Je hebt steeds de
mogelijkheid om deze toestemming later terug te trekken.
22. Asogem Nederland B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende
handeling en/of kosten van de deelnemer. Asogem Nederland B.V. en de door
haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk
worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of
indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie.
23. Asogem Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden
tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Beko is in geval
van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of
vervangende actie, in welke vorm dan ook.
24. De prijs bestaat uit een tegoedbon van NBD Sports, vrij te besteden aan een
weekendarrangement voor 2 personen naar Barcelona uitgevoerd door NBD
Sports.
25. De tegoedbon is geldig t/m 31 december 2020. Na 31 december 2020 komt het
tegoed te vervallen.
26. De reis naar Barcelona bestaat uit een volledig verzorgd weekend arrangement,
verzorgd door NBD Sports, inclusief:
- heen- en terugvlucht
- 3 hotelovernachtingen in een 4-sterren hotel
- een toegangskaartje (1ste of 2e ring) voor de wedstrijd van het betreffende
weekend
- bezoek aan Camp Nou (incl. stadiontour en het museum)
- vrije dag in Barcelona
- vervoer van en naar hotel
- deskundige reisbegeleiding
27. De reis dient minimaal 2 maanden voor vertrek geboekt te worden via NBD Sports.
28. De tegoedbon kan niet worden ingeruild voor geld, betaalmiddelen, apparatuur
van het merk Beko/andere merken of andere voordelen.
29. Uit alle inzendingen worden 2 willekeurige winnaars gekozen door middel van
een loting gedaan door een onpartijdige jury bestaande uit twee personen.
Vervolgens ontvangen de winnaars hier per mail bericht over.
30. De winnaars hebben elk recht op één enkele prijs. De prijs is strikt persoonlijk en
kan niet worden overgedragen.
31. De winnaar ontvangt de tegoedbon uiterlijk 1 maand na de loting.
32. Het is niet toegestaan om de tegoedbon te wijzigen of te vervalsen met inbegrip
van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen.
33. De tegoedbon wordt eenmaal verstrekt. In geval van verlies of diefstal vindt geen
vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
34. Asogem Nederland B.V. is ten allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan
de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder
dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op
schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.

