ACTIEVOORWAARDEN “ETNA Chocomel actie”
De actie, “ETNA Chocomel actie” (hierna “de Actie”) is een consumentenactie van ATAG Nederland B.V. (tevens h.o.d.n.
ATAG Benelux gevestigd te Impact 83, 6921 RZ Duiven.
Looptijd van de Actie:
De Actie loopt van 1 juni tot en met 30 september 2018. ATAG Benelux houdt zich het recht voor om de Actie voortijdig te
beëindigen (waarbij de factuurdatum leidend is voor de vraag of er recht is om deel te nemen) of de Actie te verlengen.
Indien dit het geval is, zal dit gecommuniceerd worden middels de website www.etna.nl/retro.
In geval van voortijdige beëindiging zal dit dertig (30) dagen van te voren aangekondigd worden.
Modellen:
De Actie is uitsluitend van toepassing op de koop van apparaten van het merk ETNA uit het RETRO koelkasten assortiment,
welke te zien is op www.etna.nl/retro.
Deelname consumentenactie “ETNA Chocomel actie”:
Om gebruik te kunnen maken van de Actie dient aan de navolgende voorwaarden te zijn voldaan:
I.

Bij de aanschaf van een van de ETNA Retro koelkasten maakt de consument, na registratie op www.etna.nl/retro,
elke maand kans op 100 liter chocomelk;
II.
Het apparaat dient binnen de actieperiode te zijn gekocht; 1 juni tot en met 30 september 2018;
III.
Deelnemers dienen zich binnen dertig (30) dagen na aankoop te registreren;
IV.
Het is de prijswinnaar niet toegestaan de 100 liter chocomelk te verkopen aan derden;
V.
Levering van de chocomelk vindt plaats op een met de prijswinnaar gezamenlijk overeengekomen moment, echter
niet later dan 2 weken naar bekendmaking.
Procedure:
Na aankoop van de ETNA Retro koelkast zoals te zien op www.etna.nl/retro gaat de consument naar de website
www.etna.nl/retro. Hier vult hij/zij het aanmeldformulier volledig in en upload hier het aankoopbewijs van het apparaat (dit
kan in de vorm van een getekende order of factuur). Nadat dit aanmeldformulier in behandeling is genomen, ontvangt de
consument een registratie bevestiging. Elke eerste maandag van de nieuwe maand, tussen 1 juni en 30 september 2018,
maakt ETNA een winnaar van de voorgaande bekend. Het bepalen van de winnaar gebeurt via loting. De aankoop van deze
consument dient dan ook in die voorgaande maand plaats gevonden te hebben.
Een consument kan slechts 1 x meedingen naar de prijs.

Overige bepalingen

a. Aan ATAG Benelux verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy statement. Deze is in te
zien op www.atagbenelux.com/privacy-statement.aspx;
b. Door het meedoen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van diens/haar
persoonsgegevens en geeft hij/zij expliciet toestemming om gebeld, gemaild of anderszins benaderd te
worden;
c. De deelnemer geeft ATAG Benelux expliciet toestemming om eventueel in het kader van deze actie
gemaakt foto- of filmmateriaal te gebruiken in brochures of in social media zonder dat ATAG Benelux
gehouden is om hier enige vergoeding tegenover te stellen;
d. ATAG Benelux is gerechtigd om registraties van deelnemers te weigeren om haar moverende redenen;
e. ATAG Benelux behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen, de Actie te beëindigen of
aan te passen. Voor deze wijzigingen kan de website www.etna.nl/retro worden geraadpleegd. De op
het moment van de aankoop gepubliceerde actievoorwaarden vinden toepassing.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

