Bijzondere Voorwaarden
MediaMarkt Club ‘Club is WOW voor jou’

1.

De MediaMarkt Club Actie ‘Club is WOW voor jou’ (hierna: “Actie”) in de actieperiode van
maandag 31 december 2018 t/m zondag 20 januari 2019 (hierna: “Actieperiode”), wordt
georganiseerd door Media Markt Saturn Holding Nederland B.V. gevestigd aan de Wilhelminakade 161 te 3072 AP Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 30096621 (hierna: “MediaMarkt”).

2.

Op de Actie zijn de Algemene Actievoorwaarden van MediaMarkt en deze Bijzondere
Actievoorwaarden van toepassing (hierna: de “Voorwaarden”). Bij strijd tussen de Bijzondere Actievoorwaarden en de Algemene Actievoorwaarden hebben de Bijzondere Actievoorwaarden
voorrang.
De
Voorwaarden
zijn
te
raadplegen
op
www.mediamarkt.nl/clubiswowvoorjou.

3.

Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Voorwaarden. MediaMarkt en de deelnemers zijn gebonden aan deze Voorwaarden.

Inhoud van de Actie
4.

Ieder Clublid die zijn e-mailadres invult tijdens deelname aan de Actie, ontvangt uiterlijk 31
januari 2019 per e-mail een kortingsvoucher t.w.v. €10,- die kan worden gebruikt bij een
minimum bestedingsbedrag van €100,-.

5.

Tijdens de Actieperiode maken deelnemers die Clublid zijn (of tijdens deelname zich
aanmelden voor MediaMarkt Club) kans op de volgende prijs door te voldoen aan de
stappen zoals beschreven in artikel 6:
- 1x hoofdprijs: WOW-pakket ter waarde van €2.500,- (bestaande uit MediaMarkt producten en/of diensten naar keuze).

6.

De deelnemer kan deelnemen aan deze Actie door:
- De
vraag
‘Waarom
is
MediaMarkt
Club
WOW
voor
jou?’
op
www.mediamarkt.nl/clubiswowvoorjou te beantwoorden.
- Je voornaam en aanhef in te vullen.
- Je e-mailadres in te vullen.
- Wel/geen toestemming te geven voor het ontvangen van de MediaMarkt nieuwsbrief.
- Je overige gegevens (voornaam, achternaam, postcode, straatnaam, woonplaats, geboortedatum, voorkeursvestiging (verplicht)) en je telefoonnummer (optioneel) in te
vullen.
- Je inzending te versturen. Jouw antwoord wordt getoond op de Wall of WOW.
- Lid te zijn of te worden van MediaMarkt Club.
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7.

Uiterlijk 31 januari 2019 ontvangt de winnaar van de hoofdprijs (het WOW-pakket t.w.v.
€2.500,-) een bericht per e-mail.

Deelname aan de Actie
8. Deelnemers mogen tijdens de Actieperiode zo vaak meedoen als ze willen, op voorwaarde dat de deelnemer steeds voldoet aan de manier van deelnemen zoals beschreven in artikel 6.
9.

De winnaar van de hoofdprijs wordt op onpartijdige wijze gekozen.

10. De deelnemer verplicht zich door deelname aan deze Actie: (a) zich te onthouden van
alles wat de belangen van MediaMarkt zou kunnen schaden; (b) alle medewerking en informatie te verstrekken/verlenen voor de uitvoering van deze Actie.
11.

Deelname aan de Actie staat open voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Deze Actie
geldt niet voor handelaren en andere personen die bedrijfs- of beroepsmatig handelen.

12. De Actie betreft een Klein Promotioneel Kansspel dat wordt georganiseerd in de periode
van maandag 31 december 2018 00.00 uur t/m zondag 20 januari 2019 23.59 uur. Eventueel van toepassing zijnde kansspelbelasting van de Actie komt voor rekening van MediaMarkt en wordt rechtstreeks met de Belastingdienst verrekend.
13. Aan deelname aan deze Actie zijn verder geen kosten verbonden. Deelnemers waarvan
vermoedens bestaan misbruik te maken van de Actie kunnen gevraagd worden om nadere gegevens te overleggen. Tevens kunnen deze deelnemers worden uitgesloten van
deelname en eventuele onterecht verstrekte prijzen worden teruggevorderd.
Vragen/klachten
14. De deelnemer aan de Actie kan binnen 30 dagen na zondag 20 januari 2019 uitsluitend
schriftelijk reclameren via info@mediamarkt.nl. Een daarna ontvangen reclamatie wordt
niet meer in behandeling genomen en de eventuele rechten van de betreffende deelnemer zijn dan vervallen. Deelnemers die tijdig schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde
reactie. Indien het antwoord niet naar tevredenheid is van de deelnemer kan deze een
klacht indienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, 070-3021300, info@kansspelautoriteit.nl.
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Slotbepalingen
15. MediaMarkt is niet aansprakelijk voor, maar niet beperkt tot: druk- en zetfouten op de site
of in andere communicatie-uitingen, storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens of schade veroorzaakt door of verband houdende met de
Actie of anderszins. MediaMarkt sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
16. MediaMarkt behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op te schorten of te beëindigen.
Hiervan
zal
mededeling
worden
gedaan
op
www.mediamarkt.nl/clubiswowvoorjou.
17. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die
voortvloeien uit deze Voorwaarden en welke niet geschikt kunnen worden, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland. Voor zover deze Actie
van toepassing is, handelt MediaMarkt in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
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