Actievoorwaarden: Zomerfolder
Maak kans op geweldige prijzen met je CIGO Gemakcard!

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door
Convenience Concept B.V., gevestigd te Son. aan het adres Ekkersrijt 7601. (hierna: CIGO),
georganiseerde actie: “Maak kans op geweldige prijzen met je CIGO Gemakcard!’’ (hierna: de
Actie), ter promotie van de CIGO Gemakcard en het 10 jarig bestaan van CIGO.
2. De Actie loopt van 9 augustus 2021 t/m 5 september 2021 (hierna: de Actieperiode).
3. De actie vindt exclusief plaats bij de 134 CIGO winkels.
4. Nieuwe klanten maken kans op één van de prijzen bij inschrijving van een CIGO Gemakcard op
de actielandingspagina. Bestaande klanten maken kans op één van de prijzen bij het invullen
van de CIGO Gemakcardnummer op de actielandingspagina.
5. Alleen bij het inschrijven van een CIGO Gemakcard of door het invullen van de CIGO
Gemakcardnummer op de actielandingspagina maakt de klant kans op de prijzen.
6. Iedere deelname dient uniek te zijn, een zelfde inschrijving of CIGO Gemakcardnummer mag
niet meermaals worden gebruikt.
7. De klant zonder een CIGO Gemakcard dient de volgende gegevens verplicht in te vullen op
www.cigo.nl/10jaar :
-

NAW gegevens

-

De naam van de CIGO winkel bij je in de buurt

8. De klant met een CIGO Gemakcard dient de volgende gegevens verplicht in te vullen op
www.cigo.nl/10jaar :
-

Het CIGO Gemakcardnummer

-

NAW gegevens

-

De naam van de CIGO winkel bij je in de buurt

9. Door deelname aan de actie via www.cigo.nl/10jaar wordt toestemming gegeven om zijn/haar
persoonsgegevens te verwerken voor de CIGO Gemakcard en voor deelname aan de actie.
Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere commerciële acties.
10. Registeren voor deelname aan de Actie is mogelijk t/m 5 september 2021.
11. De deelnemers kunnen de volgende prijzen winnen:
•

Hoofdprijs: 1x EXIT Wood Deluxe Spa t.w.v. €699,00

•

1x Noonday Partybox t.w.v. €169,99

•

3x Radiografische bestuurbare auto t.w.v. €49,99

•

10x straatje Staatsloten met XL t.w.v. €35,-

•

3x familietickets voor het gehele gezin voor Attractiepark Slagharen

12. De prijzen worden verloot middels een willekeurige e onpartijdige trekking door de
trekkingscommissie van Convenience Concept in de week van 6 september 2021.
13. De winnaars worden willekeurig en onpartijdig getrokken uit de totale deelnamelijst.
14. De winnaars van de prijzen worden uiterlijk 19 september 2021 telefonisch door Convenience
Concept benaderd. Indien een winnaar binnen 1 week (7 dagen) na de trekking niet is bereikt
via de bij Convenience Concept bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de
berichtgeving hieromtrent van Convenience Concept, vervalt de prijs en komt deze toe aan de
eerste reserve-winnaar.

15. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
16. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen
of goederen.
17. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen. De winnaar
dient bij het ophalen van de prijs op verzoek van Convenience Concept een geldig
legimitatiebewijs te kunnen tonen.
18. Convenience Concept is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of
derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Convenience Concept en/of haar partners.
20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Convenience Concept. Dit
besluit is bindend.
21. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.cigo.nl/10jaar.
22. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
23. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect of onvolledig zijn, heeft
Convenience Concept het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit
te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
24. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik,
fraude of het niet voldoen aan deze actievoorwaarden behoudt Convenience Concept zich het
recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs
(achteraf) te laten vervallen.
25. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator Convenience
Concept, haar partners aan deze Actie, haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op
enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
26. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met
deze actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank
Oost-Brabant.
27. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij:
Convenience Concept Hoofdkantoor via info@convenienceconcept.nl of via 088-1261000.

