Games voordeelweken Actievoorwaarden &
Spelregels
Lees hieronder de actievoorwaarden en spelregels van de bol.com games voordeelweken winactie.

Aanvullende actievoorwaarden en spelregels van de Games
voordeelweken winactie.
1. Klanten die bij bol.com een product uit de Games voordeelweken campagne kopen, maken kans op
een van de vijf Nintendo Classic Mini SNES consoles ter waarde van 89,95 euro. Als je de bestelling
annuleert of je bestelling geannuleerd wordt, vervalt je deelname aan deze actie.
2. Wanneer je een prijs hebt gewonnen, ontvang je op 12 januari 2018 een mail met daarin de
mededeling dat je gewonnen hebt. Graag ontvangen we de adresgegevens waar we de Nintendo Classic
Mini SNES naar op kunnen sturen.
3. De actie is geldig van 28 december 2017 tot en met 11 januari 2018.
4. Deze actie is uitgeschreven door bol.com B.V. gevestigd te Utrecht. Op de actie zijn deze voorwaarden
van toepassing.
5. Deelname aan de actie is gratis.
6. Iedere klant kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
7. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
8. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
9. Deelnemers hebben een minimumleeftijd van 12 jaar en wonen in Nederland of België. Alle andere
klanten zijn uitgesloten van deelname.
10. Bol.com kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden
gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
11. Het gratis abonnement en de andere cadeaus zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
12. Medewerkers van bol.com zijn uitgesloten van deelname.
13. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden door bol.com alleen
voor deze actie gebruikt. Ze worden niet verstrekt aan derden.
14. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, neemt bol.com een besluit.

15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16. Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
17. Voor vragen en/of klachten kan je bellen met de bol.com Klantenservice. Vanuit Nederland bereik je
ons via 030 310 49 99, vanuit België via 02 788 59 99. Je kan ook mailen naar klantenservice@bol.com.
Op mail reageren we binnen 72 uur.

