
 

 

Actievoorwaarden 

 A. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de CashBack-actie (verder te noemen: "de actie") van TCT Mobile Europe SAS, gevestigd en 

kantoorhoudend aan de Verrijn Stuartlaan te Rijswijk (verder te noemen "ALCATEL ONETOUCH"). 

 B. Deelname 

Deelname is alleen mogelijk in de actieperiode, die loopt van 1 november 2014 tot en met 31 december 2014. Het toestel waarvoor de 

aanvraag wordt gedaan, zal in deze periode gekocht moeten zijn bij een geautoriseerd Nederlands verkooppunt van ALCATEL ONETOUCH. 

Deelname aan de actie staat open voor iedereen met een vaste woonplaats en bankrekeningnummer in Nederland. 

Per gekocht toestel kan de koper maximaal 1 maal het retourbedrag opvragen via www.alcatelonetouchacties.nl. Aanvragen die uiterlijk 16 

januari 2015 ontvangen zijn, worden in behandeling genomen. 

De actie kan niet worden gecombineerd met andere ALCATEL ONETOUCH promoties. 

Deelnemers kunnen aanspraak maken op een maximum van drie deelnames per huishouden (dezelfde naam, hetzelfde adres of hetzelfde 

bankrekeningnummer). 

http://www.alcatelonetouchacties.nl/


Het te ontvangen bedrag kan niet in natura uitgekeerd worden. 

Uitgezonderd van deelneming zijn: (a) groothandelaren en winkeliers die ALCATEL ONETOUCH producten verkopen, en (b) medewerkers of 

contractanten van ALCATEL ONETOUCH en/of ingeschakelde derden en aan ALCATEL ONETOUCH gelieerde bedrijven of hun families. 

De uitkering van het bedrag vindt plaats binnen zes tot acht weken na ontvangst van de aanvraag. 

De deelnemers dienen het aanvraagformulier correct te hebben ingevuld, geprint en inclusief kopie van de kassabon/factuur én kopie van de 

productsticker met streepjescode en IMEI, binnen de geldende actieperiode te hebben toegezonden naar: 

ALCATEL ONETOUCH Retouractie 

Postbus 40037 

6203 CM Maastricht 

 C. Speelwijze 

De actie is uitsluitend van toepassing bij aanschaf van onderstaande producten: 

ALCATEL ONETOUCH POP C3 

ALCATEL ONETOUCH POP C5 

ALCATEL ONETOUCH POP C7 

ALCATEL ONETOUCH POP C9 

Aan de hand van het invoeren van het IMEI nummer – in geval van dual-simtoestellen C3 en C9 beide IMEI nummers - en de kopie kassabon 

wordt de aanvraag beoordeeld of het toestel via een geautoriseerd verkooppunt gekocht is. 

U dient uw gegevens juist en volledig in te vullen op de website, inclusief de IMEI-codes. Dit is een 15 cijferige code en is op te vragen door de 

combinatie *#06# in te toetsen. 

Prepaidvarianten van bovenstaande producten zijn uitgesloten van de actie. 

D. Privacy 

De door de deelnemer in het kader van de actie verstrekte (persoons)gegevens kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek of marketing- 

en verkoopactiviteiten met betrekking tot producten en diensten van ALCATEL ONETOUCH. 

De verstrekte gegevens worden in alle vertrouwelijkheid behandeld. 

E. Klachten en aansprakelijkheid 

ALCATEL ONETOUCH en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van de deelnemer die voor, tijdens of 

na de actie wordt opgelopen. 

Kosten die gemaakt worden voor het versturen van de aanvraag kunnen niet worden gedeclareerd. 

Deelnemers die een klacht hebben ingediend ontvangen binnen 1 week een bevestiging van de ontvangst van de klacht en uiterlijk binnen 6 

weken na het indienen van hun klacht een schriftelijke reactie. 

Voor vragen en/of klachten kan de deelnemer contact opnemen met 

vragen@alcatelonetouchacties.nl 

 

In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door de aanbieder in het kader van deze actie worden vastgesteld, zal de deelnemer 

direct worden uitgesloten van verdere deelname. 

F. Slotbepalingen 

ALCATEL ONETOUCH heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd 

via www.alcatelonetouchacties.nl. 

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden. 

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. 
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