ALGEMENE VOORWAARDEN FESTINA-PROMOTIE
----------------------------------1. Benaming van de promotie met prijzen
FESTINA FOR YOU
Actie met prijzen, gehouden door Festina Lotus, S.A. Via Layetana, 20 4a 08003 Barcelona
2. Categorie promotie met prijzen
Actie met prijzen waarbij de prijs niet gegeven wordt op het moment van de aankoop.
3. Periode
Van 10/04/2018 tot en met 10/07/2018
De aanvraag van de prijs moet gebeuren binnen 15 (vijftien) kalenderdagen vanaf de
datum van de aankoop van het product in promotie (de datum van het kasticket en de
datum van de registratie voor de aanvraag van de prijs gelden als bewijs). Wie koopt op
10/07/2018 kan ten laatste 24/07/2018 de prijs aanvragen.
4. Grondgebied van de promotie
Nationaal grondgebied.
N.B. De producten in promotie kunnen zowel in fysieke als virtuele winkels gekocht worden.
5. Producten in promotie
Alle FESTINA dameshorloges met een waarde van 99,00 € of meer.
6. Rechthebbende deelnemers
De huidige actie met prijzen is bestemd voor alle meerderjarige eindconsumenten, die een
Festina dameshorloge hebben van een minimumwaarde van 99,00€, gekocht in de
verkooppunten in België of op één van de commerciële websites die deelnemen aan de
actie.
7. Werking van de actie
Alle consumenten, die in de periode gespecificeerd in punt 3, een Festina dameshorloge
kopen aan een prijs van minstens 99,00 (negenennegentig) €, zullen - niet gelijktijdig met de
aankoop - 3 “Activiteiten” Vouchers ontvangen die de consument toelaten drie
verschillende wellness-activiteiten naar keuze te kiezen in de categorieën Beauty, Fitness en
Wellness.
Na de aankoop van één van de producten in promotie, moet elke consument - om de prijs
te ontvangen - binnen 15 dagen vanaf de aankoopdatum (de datum op het kasticket en de
datum van de registratie gelden als bewijs):
de promotiewebsite www.festinaforyou.com bezoeken en;


de persoonsgegevens invullen op het registratieformulier: voornaam, naam, emailadres, geboortedatum.
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een foto van het kasticket uploaden samen met de foto van het gekochte product
(N.B. wie de producten in promotie koopt in virtuele winkels moet een kopie
bijvoegen van het leveringsbewijs van het product);

Na de validering van de aanvraag en na de controle van de ingevulde gegevens, het
kasticket en de foto van het gekochte product, zal TLC ITALIA S.r.l. (een dienst voor de
levering en het beheer van de prijzen) drie Activiteiten Vouchers verzenden naar het emailadres dat de consument bij de registratie op de website heeft ingegeven.
Eénmaal in het bezit van de Activiteiten Vouchers, moet de consument opnieuw naar de
specifieke promotiewebsite gaan om de locaties te bekijken die deelnemen aan de prijzen
en de activiteiten te reserveren waar hij of zij wil van genieten.
Denk eraan dat de consument, onafhankelijk van het aantal producten in promotie die hij of
zij in de loop van de in punt 3 aangegeven periode koopt, zoals eerder aangegeven slechts
recht zal hebben op één enkele prijs, bestaande uit 3 “Activiteiten” Vouchers.
Geldigheid van elke prijsvoucher: de vouchers kunnen gebruikt worden tot en met
31/12/2018
Voor hetgeen hierboven beschreven, specificeert men dat
het Initiatie nemende Bedrijf, of iemand voor haar, zichzelf het recht voorbehoudt de prijs niet
uit te reiken in het geval dat:
o

de gegevens, die door de aanvrager van de prijs ingevuld werden, onvolledig
of niet leesbaar zijn;

o

men na de controle van het kasticket vaststelt dat:


het bedrag op het kasticket en dus de prijs van het betreffende
horloge lager is dan 99,00 €;



het aangegeven type horloge niet kan beschouwd worden als een
FESTINA dameshorloge zoals beschreven in punt 5;



de aankoop gedaan werd buiten de periode zoals beschreven in
artikel 3.

8. Wissel / update / onbeschikbaarheid / tijdelijke of definitieve stopzetting van de
productie van het model of het type van de beloofde prijzen
Het Initiatie nemende Bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien op het
moment van de levering van de prijzen deze niet langer geproduceerd/gecommercialiseerd
worden door het producerende bedrijf en verbindt zich er enkel en alleen toe de consument
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een prijs te geven die van dezelfde soort en/of van hetzelfde type is, zowel voor wat betreft
de prestaties als wat betreft de marktwaarde. In het geval dit niet mogelijk is, zal de
beoogde gebruiker gevraagd worden een andere prijs te kiezen met een marktwaarde
gelijkwaardig aan deze van de beloofde prijs.
9. Aanvraag van prijzen die niet meer op de markt zijn of die gewijzigd zijn in vergelijking
met wat beloofd werd
De consument kan, eenmaal hij of zij de prijs toegezegd heeft gekregen, in geen geval eisen
dat de prijs, die oorspronkelijk op het publicitair materiaal beloofd werd, toch geleverd wordt
indien die niet meer beschikbaar/vindbaar is op de markt.
10. Verantwoordelijkheid betreffende het gebruik van de prijzen
Met betrekking tot de hogergenoemde prijzen specificeert de initiatiefnemer het volgende:
de initiatiefnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als gevolg van een
oneigenlijk gebruik door de consumenten van hogergenoemde prijzen.
11. Hoe deelnemen aan onderliggende actie met prijzen
De deelname aan de onderliggende actie met prijzen omvat voor de deelnemer de
onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van de regels en de clausules in onderliggend
reglement, zonder beperkingen. De deelname aan de promotie met prijzen is vrij en volledig
gratis, met uitzondering van wat beschreven is in Art. VII.
12. Intrekking van de belofte of wijziging van de uitvoeringswijze
Het Initiatiefnemende Bedrijf kan de uitvoeringswijze van de promotie met prijzen intrekken of
wijzigen voor een geldige reden, volgens de bepalingen van Art. 1990 van het
Burgerwetboek, door de consument vooraf te informeren in dezelfde vorm van de belofte of
in een gelijkwaardige vorm.
13. Leveringstermijn van de prijzen
De prijzen worden geleverd met een maximale termijn van 180 dagen (6 maand) vanaf de
dag van de toezegging ervan
Middelen die gebruikt worden voor de bekendmaking van de onderliggende promotie met
prijzen


Pop-materiaal



Promotiewebsite www.festinaforyou.com



Pers

14. Middelen gebruikt voor de bekendmaking van het reglement van onderliggende
promotie met prijzen


Promotiewebsite www.festinaforyou.com
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15. Klantendienst


De klantendienst van TLC Marketing staat ter beschikking via telefoon: 00 31 (0)202050198 (Lokale oproep op kosten van de beller volgens de tarieven van de eigen
operator, lijn actief van maandag tot vrijdag van 9:30 tot 13:00 en van 14:00 tot
17:30, uitgezonderd feestdagen) of via e-mail op het volgende adres: festinaforyoubl@tlcrewards.com

16. Uitsluiting van de deelnemers
De

werknemers

van

het

Initiatiefnemende

Bedrijf

kunnen

niet

deelnemen

aan

onderliggende promotie met prijzen.
17. Behandeling van de persoonsgegevens
Als gevolg van deelname aan onderliggend initiatief, stemmen de deelnemers ermee in dat
de persoonsgegevens die geleverd worden aan het Initiatie nemende Bedrijf in het kader
van deelname aan het initiatief zelf, door het Bedrijf behandeld worden in navolging van het
Wetsdecreet 196 van 30.06.2003, met dien verstande dat in elk geval de deelnemers de
rechten kunnen uitoefenen waarover in art. 7 van voornoemde wet.
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