Actievoorwaarden Sivantos Gouden lot actie
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Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Gouden Lot actie
(hierna te noemen: ‘de Actie’), die wordt georganiseerd door Sivantos B.V. gevestigd aan de Werner von
Siemensstraat 13, 2712 PN te Zoetermeer.
Sivantos B.V. handelt bij de organisatie van de Actie volgens de meest actuele versie van de Gedragscode
Promotionele Kansspelen. Deze Actie valt onder de noemer kleine promotionele kansspelen.
Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. Deze
instemming is niet herroepbaar.
Sivantos kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de speciale Actiewebsites van Sivantos: www.signia-hoortoestellen.nl/goudenlot en go.audioservice.com/goudenlot.
De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door Sivantos is bindend. In situaties waarin de
Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Sivantos. Deze beslissing is bindend.
Door uw gegevens achter te laten, gaat u akkoord met de Actievoorwaarden en geeft u Sivantos toestemming
om uw gegevens te gebruiken om u te benaderen met informatie met betrekking tot de Actie.

Actie en Deelname
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De Actie wordt gecommuniceerd via door Sivantos geselecteerde audiciens.
Deelname aan de Actie geschiedt middels een Gouden lot met een unieke code die verkregen wordt via de
audicien bij de aanschaf van 1 of 2 Signia of Audio Service hoortoestellen.
De actie werkt als volgt:
a. Vul uw persoonlijke Gouden Lot code in op: www.signia-hoortoestellen.nl/goudenlot of
go.audioservice.com/goudenlot
b. Laat uw gegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres) achter en maak kans op
de prijzen van de Actie.
c. De winnaars worden bekend gemaakt via de audicien en Sivantos nieuwsbrieven.
Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland of België.
Tijdelijke en vaste medewerkers van Sivantos B.V. en haar relaties en door deze partijen ingeschakelde derden
zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
De looptijd van de Actie is 1 september 2017 t/m 31 januari 2018 (hierna te noemen: ‘de Actieperiode’).
Alleen tijdens de Actieperiode ontvangt u een Gouden Lot. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle
gegevens naar waarheid in te vullen.
Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.

Prijzen en trekking
14. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
 17 weekprijzen ter waarde van EUR 100
 4 maandprijzen ter waarde van EUR 500
De deelnemer kan kiezen uit een aantal prijzen die zichtbaar zijn op de speciale websites.
De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket bedraagt: EUR 3700
De prijzen worden ter beschikking gesteld door Sivantos B.V.
15. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een onpartijdige trekking onder alle
deelnemers aan de Actie. Er vinden meerdere trekkingen plaats:
a. Weektrekkingen

16.
17.
18.
19.

20.

De weektrekking wordt verricht onder alle deelnemers die zich tot dan hebben aangemeld middels
de unieke code op de speciale website. Eénmaal aangemeld doet de deelnemer automatisch mee
met alle volgende weektrekkingen.
i. 2, 9, 16, 23, 30 oktober
ii. 6, 13, 20, 27 november
iii. 4, 11, 18, 22 december
iv. 2, 8, 15, 22, 29 januari
b. Maandtrekkingen
De maandtrekking wordt verricht onder alle deelnemers die zich tot dan hebben aangemeld middels
de unieke code op de speciale website. Eénmaal aangemeld doet de deelnemer automatisch mee
met alle volgende maandtrekkingen.
i. 1 november, 1 december, 2 januari, 1 februari
De winnaar(s) ontvangt automatisch bericht via de audicien waar het Gouden Lot verkregen is.
Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledig en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien
Sivantos niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs.
Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
Sivantos is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien
hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld
in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter
beïnvloeding van de competitieresultaten.
Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit Sivantos hem uit van deelname en zal een eventuele prijs
niet worden uitgereikt of uitgekeerd. Sivantos behoudt zich het recht voor middels trekking een andere
winnaar aan te wijzen.

21. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd
22. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
23. Sivantos stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat
moment verkeren.
24. Sivantos kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in
verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door
Sivantos worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. Sivantos en deelnemer zullen hierover te
maken afspraken schriftelijk vastleggen.
Privacy
25. Op de Actie is het Privacy Statement van Sivantos van toepassing zoals gepubliceerd op www.sivantos.nl.
Aansprakelijkheid
26. Sivantos en haar relaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname
aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval
van opzet of grove schuld van Sivantos of haar relaties.
27. Sivantos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de
Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Sivantos in het leven roepen.

Overige informatie
28. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Actie zijn voorbehouden aan Sivantos. Het is zonder schriftelijke
toestemming van Sivantos niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie,
dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.
Klachtenregeling
29. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze schriftelijk indienen via
info.nl@sivantos.com of via het contactformulier op www.sivantos.nl.
Toepasselijk recht
30. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing

