Over het Samsung review programma: Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring met je (nieuwe) Samsungproduct. Wat bevalt je en waarom? Waar ben je wellicht minder blij mee? Laat het ons weten en schrijf
een review. Iedere maand kiezen wij een review uit die wij als meest behulpzaam ervaren.
Deze review wint een Galaxy Watch Small zwart ter waarde van €309,BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG REVIEW PROGRAMMA
Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door.
Actie:
Koop een Samsung product en maak kans op een Samsung Galaxy Watch Small (SM-R810NZKAPHN) bij
het schrijven van een product review op de productpagina van het betreffende product op
www.samsung.com (de “Actie”). Je maakt kans op de prijs in de maand dat je de review schrijft.
Deze bijzondere actievoorwaarden (de “Bijzondere Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie
zoals geadverteerd door Samsung Electronics Benelux B.V. (“Samsung”).
Deelname aan de actie is slechts mogelijk indien:
- De deelnemer het product daadwerkelijk heeft aangekocht.
- De deelnemer een eerlijke review schrijft met zijn/haar mening over het betreffende product.
- De deelnemer zich houdt aan de richtlijnen van een review, zoals beschreven op het review formulier
en hieronder vermeldt:
Richtlijnen voor het schrijven van een review
We kunnen jouw review niet publiceren als de review de volgende gegevens bevat:
•
Persoonlijke informatie
•
Gegevens over prijzen, aanbiedingen, verzending en klantenservice
•
Informatie over andere bedrijven en websites
De deelnemer dient zijn/haar gegevens en productbeoordeling in te vullen op het aangegeven review
formulier welke zich bevindt op de productpagina van samsung.com van het aangekochte product. Pas
indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal zijn/haar deelname geldig zijn. Dit impliceert o.a. het
meedelen door de deelnemer van een geldig e-mailadres.
Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan worden alle deelnemers die zijn/haar gegevens hebben
ingevuld door een Samsung jury beoordeeld. Zij kiezen de meest behulpzame review.
Actiegebied:
Deelnemers dienen in Nederland (actiegebied 1), Vlaanderen BE (actiegebied 2) of Wallonië BE
(actiegebied 3) woonachtig te zijn en minimaal 18 jaar of ouder zijn.
Actieperiode:
De actieperiode loopt van 1-8-2018 (te weten 1 augustus tweeduizend achttien) tot en met 31-03-2020
(te weten eenendertig maart tweeduizendtwintig). Gedurende de actieperiode zal er iedere maand 1
winnaar per Actiegebied worden gekozen.
Prijs:
Per actiegebied wordt per maand de volgende prijs beschikbaar gesteld:
- Één Samsung Galaxy Watch Small zwart (SM-R810NZKAPHN) t.w.v. €309,-

Samsung behoudt zich het recht de prijs te wijzigen.
Bekendmaking:
Samsung streeft ernaar de winnaars uiterlijk de 10de van de opvolgende maand bekend te maken. De
deelnemers zullen niet openbaar bekend worden gemaakt in verband met hun privacy.
Deelnemers die naar het redelijk oordeel van Samsung misbruik maken van de Actie kunnen van
deelname worden uitgesloten.
Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de actie per aangekocht product.
Deelnemers dienen te beschikken over een bestaand e-mailadres en deelnemers die onvolledige of
valse adressen en/ of namen gebruiken worden door Samsung zonder nader bericht uitgesloten van
deelname.
Reviews die niet voldoen aan de review richtlijnen zoals vermeld op het review formulier zullen worden
afgekeurd en zijn daarmee uitgesloten van deelname aan deze actie.
Samsung is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven
adres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door meewerkende 3 e partijen.
Samsung draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade
of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de op
grond van de Actie toegekende prijzen.
Samsung kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen. Zij kan ook niet
verantwoordelijk zijn voor, onder andere:
o
o

enig technisch mankement en/of vertragingen;
mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).

Samsung is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de
computer, tablet of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan
worden.
Uw gegevens worden door Samsung verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens worden alleen gebruikt en bijgehouden in
het kader van deze actie.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de
Samsung Electronics Benelux.
Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Algemene Actievoorwaarden
van Samsung zoals vermeld op: http://www.samsung.com/nl/info/legal.html

