Phone House “Win een IPhone X of één van de andere prachtige
prijzen!”

Actievoorwaarden
Algemeen
1.

Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie ‘Win een IPhone X of één
van de andere prachtige prijzen!’ (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de N.V. Nuon Sales
Nederland.

2.

Deze Actie wordt georganiseerd ter promotie van Nuon VastePrijsEnergie.

3.

Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden.

4.

Nuon kan de Actievoorwaarden wijzigen.

Actie & Deelname
1.

Deelname aan de Actie is gratis.

2.

Deelname is mogelijk door uw gegevens achter te laten op www.phonehouse.nl/wineenx, door akkoord te gaan met
deze Actievoorwaarden en toestemming te geven om eenmalig per telefoon benaderd te worden door Nuon Sales
Nederland voor een energieaanbod.

3.

Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar, zowel voor klanten van Nuon, als niet-klanten van Nuon.

4.

Medewerkers van Nuon, medewerkers van Phone House en ingehuurd personeel zijn uitgesloten van deelname aan deze
Actie.

5.

De looptijd van de Actie is van 2 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018.

6.

Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid door te geven.

7.

Iedere deelnemer aan de Actie kan eenmalig kans maken op een prijs uit het prijzenpakket.

8.

De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de
Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 17 september
2018 plaatsvinden. Er vindt één trekking plaats.

9.

De winnaars ontvangen uiterlijk 1 oktober 2018 bericht d.m.v. een e-mail of per telefoon.

10. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien Nuon niet
over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Nuon behoudt zich het recht voor een andere
deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen, indien blijkt dat de eerste winnaar niet voldoet aan
deze Actievoorwaarden. Nuon is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te
keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft
gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter
beïnvloeding van de competitieresultaten.
11. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
12. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
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14. Nuon kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met
de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door Nuon worden gebruikt voor
publiciteits- en wervingsdoeleinden. Nuon en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.
Prijzen
Prijs

Waarde incl. btw

IPhone X 64GB

€ 1.159,00

Phone House waardebon

€

Aantal

Totaal waarde incl. btw
1 €

1.159,00

10 €

1.500,00

Nuon Solarparasol
€
45,00
40 €
Kansspelbelasting over de IPhone X wordt afgedragen door Nuon.

1.800,00

150,00

Klachtenregeling
Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via telefoonnummer 0900-0808.
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