ACTIEVOORWAARDEN iPad BESTAANDE KLANTEN
1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland B.V. (hierna: Oxxio) georganiseerde
‘campagne iPad voor bestaande consumentklanten’ (hierna: de Actie). De Actie houdt in dat u kans maakt op de gratis
iPad Wi-Fi, 16 GB, indien u als gebruiker van Mijn Oxxio inlogt of uw account activeert.
2. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Oxxio alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze direct of
indirect betrokken is bij de ontwikkeling van de Actie. Deelname is tevens uitgesloten voor alle zakelijke klanten.
Deelname is tevens uitgesloten voor consumenten die in de periode van 1 april t/m 1 september 2012 klant worden bij
Oxxio.
3. Deelname vindt automatisch plaats door als gebruiker in te loggen op uw account van Mijn Oxxio of door uw
account te activeren. Gedurende de duur van de Actie wordt elke week onder alle deelnemers 1x de nieuwe iPad, 1
Wi-Fi, 16 GB t.w.v. € 479, - inclusief BTW verloot (hierna: de trekking).
4. Trekking vindt elke week om 12.00 plaats op:
Week 1: maandag 14 mei 2012
Week 2: maandag 21 mei 2012
Week 3: dinsdag 29 mei 2012 (ivm Pinksteren)
Week 4: maandag 4 juni 2012
Week 5: maandag 11 juni 2012
Week 6: maandag 18 juni 2012.
5.Trekking geschiedt op basis van klantnummer. Deelnemers kunnen gedurende de hele actie één keer deelnemen aan
een trekking.
6. De prijswinnaars zullen worden gepubliceerd op www. oxxio.nl/ipadbestaandeklanten.
7. Levering, garantie–, en serviceafhandeling van de prijzen, uit het assortiment van Paradigit, wordt geheel verzorgd
door PDC B.V., onderdeel van de Paradigit Groep gevestigd te Eindhoven (hierna: Paradigit). De Algemene levering- en
verkoopvoorwaarden die op de levering, garantie–, en serviceafhandeling betrekking hebben kunt u vinden op
www.paradigit.nl. Voor vragen en klachten met betrekking tot de iPad dient u op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00
uur en op zaterdag van 9.00 – 18.00 uur rechtstreeks contact op te nemen met Paradigit via
www.paradigit.nl/klantenservice of telefoonnummer 0900 - 0502.
8. Oxxio is niet aansprakelijk voor gebreken en/of schade ontstaan tijdens de verzending van de prijs. Oxxio is
bovendien niet aansprakelijk voor het niet correct functioneren ervan.
9. De Actie gaat in op 1 mei 2012 en eindigt op 19 juni 2012. Deelname aan de actie is gratis. Deelnemers aan de actie
moeten 18 jaar of ouder zijn. en dienen te beschikken over een geldige en vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
10. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten of voor een ander product. Alle prijzen zijn vrij van kansspelbelasting.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
11. Bij vermoeden van fraude of het onrechtmatig beïnvloeden van de resultaten, behoudt Oxxio zich het recht voor
om deelnemers te diskwalificeren.

12. Door deelname gaat u akkoord met publicatie van uw persoonsgegevens op www.oxxio.nl. Door deelname aan de
Actie verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden kunt u nalezen op
www.oxxio.nl/ipadbestaandeklanten.

13. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de Actievoorwaarden door
Oxxio is bindend. In voorkomende gevallen (uitsluitend ter beoordeling van Oxxio) heeft Oxxio het recht om deze
Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten m.b.t. de Actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te
beëindigen. In deze gevallen kan geen aanspraak op enige vergoeding worden gemaakt. In alle gevallen waarin de
Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Oxxio.
14. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze Actie kunt u contact opnemen met Oxxio via
0900-5566777.
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