Actievoorwaarden Ben Sony SmartWatch 3 actie
ACTIEVOORWAARDEN BEN Sony SmartWatch 3 actie
1.

De “BEN Sony SmartWatch 3 actie” ter promotie van een 2 jarig BEN Abonnement in combinatie
met een Sony Xperia M4 Aqua of een Z3 Compact toestel (hierna te noemen: Actie), wordt
georganiseerd door T-Mobile Netherlands B.V., handelend onder de naam BEN ("BEN"),
Waldorpstraat 60, 2521 CC Den Haag.

2.

De Actie is geldig van 23 november t/m 31 december 2015 23.59 uur (hierna te noemen:
Actieperiode). De Actie loopt eerder af wanneer alle 127 Sony SmartWatches zijn vergeven.

3.

Een klant die gedurende de Actieperiode een van de onderstaande tweejarige BEN abonnementen
met Sony Xperia toestel afsluit via www.Ben.nl en die 18 jaar of ouder is en woonachtend in
Nederland is (hierna te noemen: “Deelnemer”) doet mee met de Actie. Om in aanmerking te komen
voor de prijs, dient de order van Deelnemer geslaagd te zijn en het toestel afgeleverd te zijn aan de
Deelnemer. Deelname is mogelijk met de volgende abonnementen:
BEN abonnement met Sony Xperia M4 Aqua
- Een twee jarig BEN abonnement met Sony Xperia M4 Aqua toestel via www.Ben.nl met de
volgende specificaties:
- Kleur zwart of wit.
- 100, 300 of onbeperkt min/sms.
- 1000 MB, 1500 MB of 2500 MB internet.
- Looptijd van 24 maanden.
BEN abonnement met Sony Xperia Z3 Compact
- Een twee jarig BEN abonnement met Sony Xperia Z3 Compact toestel via www.Ben.nl met de
volgende specificaties:
- Kleur zwart.
- 300 of onbeperkt min/sms.
- 500 MB, 1000 MB, 1500 MB of 2500 MB internet.
- Looptijd van 24 maanden.

4.

Deelnemer dient juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens
leiden tot ongeldige deelname.

5.

Op de Ben abonnementen en andere aangesloten diensten zijn de algemene voorwaarden van Ben
en aanvullende toestel- en/of dienstvoorwaarden van toepassing, zie ook www.Ben.nl/algemenevoorwaarden.

6.

BEN behoudt zich het recht voor deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten bij
verdenking van fraude.

7.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van BEN (inclusief moeder/dochterondernemingen)
en hun familieleden, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie
(waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

8.

Aan deelname van de Actie zijn geen extra kosten of extra aankopen verbonden.

9.

De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

10. Prijzen worden niet in contanten uitgekeerd.
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11. Onvolledige aanmeldingen en aanmeldingen die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten
van deelname. De BEN database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.
12. Het prijzenpakket van de Actie bestaat uit: EEN Sony SmartWatch 3 t.w.v. €

229,99 (127X).
13. Uit alle Deelnemers aan de Actie zal BEN iedere opvolgende 4e deelnemer (8ste , 12de 16e 20ste tot
de 1274ste) selecteren als winnaar. In totaal zullen dat 127 prijswinnaars zijn. Iedere Deelnemer
maakt slechts één keer kans om een prijs te winnen.
14. BEN zal op onafhankelijke wijze de trekking verzorgen.
15. De 127 winnaars zullen geinformeerd worden in week 2 van 2016 op uiterlijk vrijdag 8 januari 2016.
Elke winnaar ontvangt een email van partner Mconomy, deze zal de afhandeling voor BEN
verzorgen. De winnaars ontvangen in de email een vouchercode welke ingewisseld kan worden op
de website https://accessoires.ben.nl voor een Sony SmartWatch 3 t.w.v. € 229,99.
16. De uitslag is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
17. De uitkering van de prijs gebeurt door BEN. BEN is niet aansprakelijk.
18. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. BEN is niet verantwoordelijk voor
enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij de levering
(verzending) van de prijs.
19. Wanneer u deelneemt aan een Actie, geeft u BEN toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken
voor marketing en promotionele doeleinden. BEN mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast
in het kader van de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen
radio, televisie en internet.
20. BEN evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze
aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor
eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de
Actie of de aanwijzing van de winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de
gewonnen prijs geheel voor eigen risico van de winnaars en/of genodigden en geschiedt voor
eigen rekening. BEN alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige
schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de winnaar(s) en/of genodigden,
direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de
gewonnen prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de
winnaar(s) en/of genodigden mocht(en) lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan/
kunnen deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen prijs ofwel veroorzaakt wordt door
onvoorziene omstandigheden.
21. Deelnemers moeten, voor deelname aan deze Actie enkele persoonsgegevens aan BEN
verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de deelnemers verstrekte
persoonsgegevens zullen door BEN in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens verwerkt worden.
22. BEN behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen dan wel de
Actie op enig moment stop te zetten, zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Advies is om
daarom de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.
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23. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Inpakactie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechtbank Den Haag.
24. Deze specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen.
25. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze
actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden

