Bijzondere Actievoorwaarden – Samsung Electronics Benelux B.V.

Win een Galaxy Note10+ (256GB)
Promotie
Tijdens de tijdelijke Samsung Note10 | 10+ activatie in de Samsung Experience Store Utrecht, Media Markt
Rotterdam Centrum en Media Markt Amsterdam Arena kun je een vooraf bepaald level van “Asphalt 9: Legends”
spelen op de Galaxy Note10+ en proberen een snelste tijd neer te zetten. Door deelname en het noteren van jouw
naam, e-mailadres en tijd op één van deze locaties maak je kans op een Galaxy Note10+ (256GB) telefoon ter
waarde van €1099.
Deze promotie wordt georganiseerd ter promotie van Samsung Galaxy Note10 en Note10+. De promotie loopt
vanaf donderdag 8 augustus 2019 00.01 uur tot en met zondag 6 oktober 2019 23:59 uur. Deelname na 6 oktober
2019 23:59 uur is niet mogelijk. Je kunt vaker dan één keer proberen een snellere tijd neer te zetten, de snelste tijd
telt. De deelnemer met de snelste tijd op 6 oktober 2019 23:59 uur wint een Galaxy Note10+ (256GB).
Deelnemen
Om kans te maken op de prijs moet je de volgende stappen ondernemen:
 Speel in de Samsung Experience Store Utrecht, Media Markt Rotterdam Centrum of Media Markt
Amsterdam Arena een vooraf bepaald level van “Asphalt 9: Legends” op de Galaxy Note10+ in de winkel.
 Noteer je naam, e-mailadres en tijd bij de Samsungmedewerker ter plaatse.
Deelname aan de promotie staat alleen open voor natuurlijke personen die een vaste woon- of verblijfplaats in
Nederland hebben en ouder dan 18 jaar zijn op het moment van deelname.
Samsung is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze
actievoorwaarden of de regels van “Asphalt 9: Lengends” handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers
zich ongewenst gedragen, zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de
desbetreffende deelnemer.
Op 7 oktober 2019 zal bepaald worden wie de snelste tijd heeft genoteerd en gewonnen heeft. Indien meerdere
mensen dezelfde tijd hebben genoteerd, wordt door een onafhankelijke randomizer de winnaar gekozen uit de
groep van mensen die dezelfde tijd hebben genoteerd.
Met de winnaar wordt zo spoedig mogelijk na 7 oktober 2019 contact opgenomen door Samsung Electronics
Benelux B.V. per e-mail voor de uitreiking van de prijs. Nadat een winnaar op de hoogte is gesteld dat hij/zij een
prijs heeft gewonnen, heeft deze 14 dagen om de prijs te accepteren door een reactie op de e-mail te versturen.
Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn de prijs accepteert of op juiste en volledige wijze de
bovengenoemde gegevens verstrekt, dan vervalt diens recht op de prijs. In dat geval zal Samsung Electronics
Benelux B.V. via e-mail contact opnemen met de persoon met de tweede snelste tijd. Indien ook deze persoon de
prijs niet binnen 14 dagen na berichtgeving door Samsung de prijs accepteert of op juiste en volledige wijze de
bovengenoemde gegevens verstrekt, dan vervalt ook diens recht op de prijs. In dat geval zal Samsung Electronics
Benelux B.V. via een e-mail contact opnemen met de volgende snelste tijd, enzovoort, totdat een winnaar de prijs
tijdig accepteert. Indien geen van de winnaars de prijs binnen de genoemde voorwaarden accepteert, dan vervalt
de prijs aan Samsung.
Aan jouw deelname zijn geen kosten verbonden.
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over jouw deelname aan deze promotie, kan je contact met ons
opnemen via het e-mailadres members@samsung.com. Over de uitslag van de promotie wordt niet
gecorrespondeerd. Als je meent dat je klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden
ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.

Door deelname aan de promotie verklaar je je akkoord met de Algemene Actievoorwaarden en deze Bijzondere
Actievoorwaarden van Samsung welke terug te vinden zijn op. https://www.samsung.com/nl/info/legal/
Op de promotie en deze Bijzondere Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit deze Bijzondere Actievoorwaarden of de promotie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Amsterdam.

