ACTIEVOORWAARDEN THE BIG EVENT VERDUBBELAAR.
1.
1.1

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie ‘The Big
Event Verdubbelaar’ (verder te noemen: de actie);

1.2

Deze actie is geïnitieerd door Opel Nederland B.V (verder te noemen: Opel) gevestigd aan de
Topaasstraat 54-62, 4817 HW, te Breda;

1.3

De actie loopt op www.opel.nl van 15 januari tot en met 1 februari 2018 (verder te noemen:
actieperiode);

1.4

Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze
actievoorwaarden;

1.5

Alle werknemers van Opel en bij Opel gedetacheerde personen en andere personen die direct
of indirect bij de organisatie zijn betrokken, evenals inwonende leden van het gezin, zijn van
deelname uitgesloten;

1.6

Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te
zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de
actievoorwaarden zal op Opel.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum van
wijziging. De deelnemer wordt geacht deze website regelmatig in de gaten te houden;

1.7

Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer
met het kenteken van zijn/haar auto de Autotelex inruilwaarde op www.opel.nl of een
officiële Opel dealerwebsite heeft aangevraagd, zijn/haar persoonsgegevens correct heeft
ingevuld voor deelname aan The Big Event Verdubbelaar én akkoord is gegaan met het Opel
privacy beleid zoals deze is te vinden op www.opel.nl;

1.8

Tijdens de actieperiode wordt iedere dag op onafhankelijke wijze automatisch één
dagwinnaar uit het systeem geselecteerd en geïnformeerd, in totaal 18 winaars. Hij/zij wint
The Big Event Verdubbelaar en wordt per mail op de hoogte gebracht;

1.9

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze
actievoorwaarden;

1.10

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat hij/zij gedurende de
actieperiode via een persoonlijk emailbericht door Opel Nederland mag worden benaderd;

1.11

Opel Nederland zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode
Promotionele Kansspelen 2014;

1.12

Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

2.
2.1

Prijs
Met The Big Event Verdubbelaar wordt de extra inruilwaarde van €2.000,- verdubbeld naar
€4.000,- (verder te noemen: de prijs)

2.2

De winnende kentekens worden dagelijks getrokken van 15 januari tot en met 1 februari
2018.

2.3

Bij elke trekking is er één kenteken en dus één winnaar die een dagprijs wint;

2.4

De winnaars ontvangen gedurende de actieperiode een bevestiging per email op het door
hem/haar opgegeven emailadres;

2.5

De gewonnen prijs is persoonsgebonden, gekoppeld aan het kenteken vermeld op de voucher
en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten en diensten.

2.6

De €4.000 extra inruilwaarde geldt alleen bij aankoop van een Opel ADAM, Corsa, Crossland
X, Mokka X, Astra, GTC, Cascada, Zafira, Grandland X en Insignia tijdens de
campagneperiode. Bij aankoop van een Opel KARL (ROCKS) wordt de extra inruilwaarde van
€1.000,- verdubbeld naar €2.000,-. De Selection, Business+ en Business Executive
uitvoeringen van bovenstaande modellen alsmede de Ampera-e zijn uitgesloten van de extra
inruilwaarde en de Verdubbelaar. Afhankelijk van de staat van uw huidige auto behouden wij
ons het recht voor, de inruilwaarde te wijzigen. Aan alle genoemde gegevens kunnen geen
rechten worden ontleend. Kijk op www.opel.nl voor de complete actie en
verkoopvoorwaarden;

2.7

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.8

Opel betaalt de kansspelbelasting.

3.
3.1

Deelname
Deelname aan de actie is gratis en maximaal één keer per kenteken mogelijk;

3.2

Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer
met het kenteken van zijn/haar auto de Autotelex inruilwaarde op www.opel.nl of een
officiële Opel dealerwebsite heeft aangevraagd, zijn/haar persoonsgegevens correct heeft
ingevuld voor deelname aan The Big Event Verdubbelaar én akkoord is gegaan met het Opel
privacybeleid;

3.3

Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer
zijn/haar feitelijke woon- en verblijfplaats in Nederland heeft, 18 jaar of ouder is en zijn/haar
emailadres + naam correct heeft ingevuld;

3.4

Deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

3.5

Alle werknemers van Opel en bij Opel gedetacheerde personen en andere personen die direct
of indirect bij de organisatie zijn betrokken, evenals inwonende leden van het gezin, zijn van
deelname uitgesloten;

3.6

Zodra de inzending van de deelnemer binnen is, dingt hij/zij mee naar de te vergeven prijzen;

3.7

Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven, worden uitgesloten van deelname;

3.8

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze
actievoorwaarden en met alle beslissingen die Opel ter zake van deze actie neemt.

4.
4.1

Te verrichten prestatie en bepaling winnaar
Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te
voldoen:
- Hij/zij moet met het kenteken van zijn/haar auto de Autotelex inruilwaarde op
www.opel.nl of een officiële Opel dealerwebsite hebben aangevraagd;

-

-

Hij/zij moet hebben deelgenomen aan de actie ‘The Big Event Verdubbelaar’ op de
officiële website van Opel Nederland (www.opel.nl) of op een officiële Opel
dealerwebsite;
Hij/zij moet akkoord zijn gegaan met het Opel privacybeleid;
Hij/zij moet zijn/ haar feitelijke woon-verblijfplaats in Nederland hebben, minimaal 18
jaar oud zijn, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en zijn/haar e-mailadres +
naam correct hebben ingevuld;

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs;
4.2

De winnaar ontvangt The Big Event Verdubbelaar op het door hem/haar opgegeven
emailadres.

4.3

The Big Event Verdubbelaar is uitsluitend geldig tijdens The Big Event periode van 29 januari
tot en met 3 februari 2018. Voor of na deze periode kan The Big Event Verdubbelaar niet
meer worden ingezet of verzilverd bij de Opel dealer.

5.
5.1

Uitsluitingen
Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname;

5.2

Opel behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie,
wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft
overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze
juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;

5.3

Opel behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien
dit noodzakelijk blijkt;

5.4

Opel is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen
prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke
garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van
toepassing is;

5.5

Opel besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en het
beheer van haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte
informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere
fouten of andere door Opel openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan
Opel worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Opel doen ontstaan. Opel
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde
deelnameformulieren en/of bijlagen of voor de opgave van verkeerde of onvolledige
(persoons)gegevens door een deelnemer;

5.6

Opel is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of
redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele
(gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of
het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;

5.7

Opel is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan
de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking
van de prijs;

5.8

Opel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Opel
betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of
indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde
prijzen en/of deelname aan de actie.

6.
6.1

Behandeling van gegevens:
Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden vastgelegd in een bestand van Opel Nederland B.V. Het doel
van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie. Tevens kunnen de
gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, diensten en
interessante aanbiedingen van Opel Nederland B.V., haar dealers en met haar verbonden
ondernemingen. Door deelname aan deze actie verklaart u zich hiermee uitdrukkelijk
akkoord;

6.2

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens.
Tevens kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de Data Privacy Officer van General
Motors Nederland B.V., Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda;

6.3

Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen
worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving
behandeld;

6.4

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy
voorwaarden van Opel van toepassing zoals weergegeven op www.opel.nl, voor zover deze
niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.

7.
7.1

Toepasselijk recht en geschillen:
Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar Opel,
opel.klantenservice@opel.com Opel zal contact opnemen omtrent de beantwoording van de
vraag dan wel (verdere) afhandeling van de vraag of klacht. Opel zal er alles aan doen om
de klacht naar tevredenheid af te handelen, indien de klacht desondanks toch niet naar
tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de Kansspelautoriteit;

7.2

Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;

7.3

Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Opgemaakt te Breda, 10 januari 2018

