Actievoorwaarden Pricewise Gameweken 2020
•

Meedoen is eenvoudig. Je doet mee door een aanvraag voor internet, internet
& bellen, internet & tv of internet, tv & bellen op Pricewise.nl af te sluiten en akkoord te
gaan met deze voorwaarden.
•
Je kunt maximaal een keer deelnemen.
•
De keuze voor de console die je wilt winnen vul je op de derde aanvraagpagina in. Dit
kun je na bevestiging niet meer wijzigen.
•
Deelname aan de actie is gratis.
•
Medewerkers van Pricewise zijn uitgesloten van deze actie.
•
De looptijd van de actie is van 9 t/m 22 november 2020 en is verdeeld in twee rondes:
o Ronde 1: 9 t/m 15 november
o Ronde 2: 16 t/m 22 november
In beide rondes geven we een PlayStation 5 (ter waarde van € 499,-) en een Xbox Series X (ter
waarde van € 499,-) weg. In totaal verdelen we over de gehele actieperiode 4 consoles met een
totale waarde van € 1996,- incl. BTW.
•
•
•

•
•

Je maakt uitsluitend kans op de console die je hebt opgegeven bij de aanvraag.
Om deel te nemen aan de actie dien je minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
Je gaat automatisch akkoord met het gebruik van het delen van gemaakt beeldmateriaal
bij een persoonlijke prijsuitreiking. Hierbij kunnen wij je voornaam en je woonplaats
gebruiken voor marketingdoeleinden gedurende de rest van het kalenderjaar.
Pricewise is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties
zonder opgaaf van reden stop te zetten.
Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Winnaars:
•

De winnaars van deze actie worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige
wijze.

•
•

•

•
•
•

De winnaar van een console krijgt persoonlijk bericht.
Op 16 of 17 november worden de winnaars van ronde 1 geïnformeerd. De winnaars
van ronde 2 zullen dit op 23 of 24 november horen. We nemen telefonisch contact op en
spreken (indien mogelijk) de voicemail in als we de winnaar niet te pakken krijgen. Zodra
we bellen is de prijs zes uur lang gereserveerd. Daarna wijzen we een nieuwe winnaar
aan.
Het uitreiken van de prijzen doen we persoonlijk of laten we uitvoeren door de
leverancier en zal afhankelijk van de bevoorrading zo snel mogelijk na de uitslag
plaatsvinden.
Pricewise is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van
onrechtmatige deelname of fraude.
Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden niet op de hoogte gesteld.
Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een ander product of
geldbedrag.

