Algemene actievoorwaarden Win Actie World Sight Day 2018:
Actie georganiseerd door: Essilor Nederland B.V.
Deelname actie










Actie omschrijving: Ter promotie van World Sight Day & Varilux Roadpilot verloot Essilor
Nederland B.V. [organisator] een paar Varilux Roadpilot brillenglazen tot een waarde van €449,[prijs][actie]. De actie vindt plaats op de Essilor, Seeing the world better - stand op het Circuit in
Zandvoort [locatie] tijdens de Finale Racedagen 2018 op 6 oktober 2018 tussen 8.30 en 18.00
uur [actiedag]. Bezoekers van de Finale Racedagen 2018 kunnen deelnemen aan de loting door
op locatie de ogen gratis te laten screenen én een volledig ingevuld actiekaart in te leveren. Uit
alle ingeleverde actiekaarten wordt in de opvolgende week een winnaar getrokken. Actiekaarten
zijn beschikbaar op locatie tijdens de actiedag.
Deelname aan de World Sight Day 2018 actie is kosteloos. Deelname is alleen geldig bij een
volledig ingevulde actiekaart en een screening.
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de
deelname aan actie.
Iedere deelnemer kan maximaal eenmaal deelnemen.
Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder, woonachtig in
Nederland.
De trekking van de winnaar geschiedt door loting op willekeurig en op onpartijdige wijze.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen,
worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
Medewerkers van Essilor Nederland BV en Holland Optical Company en bijbehorende business
units zijn uitgesloten van deelname.

Winnaar:

De winnaar krijgt uiterlijk 14 dagen na de actiedag persoonlijk bericht via opgegeven
telefoonnummer of e-mailadres.

Wanneer de winnaar binnen deze 14 dagen niet bereikbaar is of niet reageert op berichtgeving
wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

De waarde van de prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

De prijs wordt in overleg met de winnaar via een door Essilor Nederland B.V. aangewezen
opticien gekozen, opgemeten en uitgeleverd.
Persoonsgegevens

Opgegeven persoonsgegevens die tijdens deze actie worden verkregen, worden door Essilor
Nederland B.V. uitsluitend voor de betreffende actie gebruikt.

Na uitreiking van de prijs worden de persoonsgegevens uit alle bestanden verwijderd.

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg en toestemming verstrekt aan
een externe partij.

Persoonsgegevens van de prijswinnaar worden in overleg vrijgegeven aan de aangewezen
opticien t.b.v. opmeten en uitlevering van de prijs.
Overige voorwaarden







Essilor Nederland B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze
actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van
reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door
Essilor Nederland B.V..
Essilor Nederland B.V. handelt met haar actie in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
Deze actievoorwaarden zijn tijdens de actiedag ter inzage beschikbaar op locatie, of via
www.essilor.nl na te lezen.
Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Essilor Klantenservice via:
https://www.essilor.nl/Contact. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging
telefonisch of via e-mail een reactie.

