“XTRA PLAY XTRA WIN”
ACTIEVOORWAARDEN
Brembo S.p.A. (hierna genoemd: “de Organisator”) organiseert deze actie genaamd “XTRA PLAY
XTRA WIN” (“de Actie”).
Deze promotie staat open voor mensen die wonen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland
en Nederland en die 18 jaar of ouder zijn.
Werknemers van de Organisator evenals hun familieleden, vertegenwoordigers of andere
professionele relaties verbonden aan de Actie (werknemers van het reclamebureau en
promotiebureau en hun leveranciers) zijn uitgesloten van deelname.
Deelname aan deze Actie is gratis en zonder aankoopverplichting.
De promotie wordt aan de deelnemers bekendgemaakt op de websites van de promotor,
expobeurs, via de nieuwsbrief, sociale media en andere digitale kanalen.
Deze actievoorwaarden staan in de winkel en op de website van de promotor op
www.bremboxtracontest.com.
Gelieve deze actievoorwaarden aandachtig te lezen - Eenieder die zich voor deze Actie registreert
of eraan deelneemt, dient akkoord te gaan en is gebonden aan deze actievoorwaarden.
1. Actieperiode
De promotie wordt vanaf 1 september 2019 bekendgemaakt.
De promotie loopt van 15 oktober 2019 op 14 november 2019.
Selectie van de winnaar en eventuele tweedekanstrekking op 14 december 2019.
2. Inzendingen en deelname
Tijdens de promotieperiode moeten de deelnemers, om zich te registreren en in aanmerking te
komen voor de prijstrekking, de website www.bremboxtracontest.com bezoeken, het formulier met
alle vereiste persoonsgegevens (naam, voornaam en e-mailadres) invullen en hun land kiezen in
het pull-downmenu. De deelnemer moet deze Voorwaarden en de privacyverklaring lezen en
aanvaarden. Als optie kan de deelnemer toestemming geven om nieuwsbrieven en andere
promotiemededelingen over producten van Brembo te ontvangen.
INSTANT WIN
Na de registratie kan de deelnemer als volgt naar de Instant Win periode gaan:
1- De deelnemer kiest één product uit de drie aangeboden Brembo remschijven;
2- De deelnemer ziet een spel en komt onmiddellijk te weten of hij een van de dagelijkse Instant
Win Prijzen heeft gewonnen.
3- De winst wordt grafisch weergegeven via een combinatie van drie symbolen: Brembo Xtra
remblokjes en 2 afbeeldingen van het product dat de deelnemer in punt 1 gekozen heeft.
Naast de grafische weergave worden de winst en de gewonnen prijs in een tekstbericht op het
scherm bekendgemaakt. De deelnemer ontvangt ook een e-mailbericht op het adres dat hij bij de
inzending heeft meegedeeld, met de vermelding van de gewonnen prijs en de richtlijnen om de
winst te valideren.
Als hij niet gewonnen heeft, kan de deelnemer naar de Instant Win gaan en krijgt hij nog 2
pogingen in dezelfde spelsessie, voor in totaal 3 pogingen met hetzelfde e-mailadres.
Opmerking: als de deelnemer de website verlaat en de resterende pogingen heeft overgeslagen,
verliest hij/zij het recht op deze pogingen.

EINDTREKKING
Aan het einde van de promotieperiode gaan alle deelnemers die hun persoonsgegevens correct
hebben ingevoerd, ongeacht het resultaat van de Instant Win, naar de eindtrekking en maken zij
kans op 1 x iPhone XR 128 GB.
2.1 Beperkingen op de deelname
Elke deelnemer kan met ieder e-mailadres slechts één spelsessie aanvatten. Elke
spelsessie telt maximaal 3 pogingen.
Als een deelnemer een Instant Win Prijs wint, vallen de resterende pogingen weg.
3. HET KIEZEN VAN DE WINNAAR
INSTANT WIN
Het systeem duidt, via een onmiddellijke en controleerbare willekeurige methode, 19 dagelijkse
winnaars aan. Tijdens de volledige periode zijn er in totaal 589 winnaars.
Tijdens de promotieperiode worden elke dag de volgende prijzen toegekend:
- 4 x Amazon cadeaukaarten ter waarde van elk € 50,00;
- 5 x Brembo rugzakken ter waarde van elk € 15,88;
- 10 x Brembo hoeden ter waarde van elk € 3,16.
Wanneer niet alle prijzen op een bepaalde dag gewonnen worden, worden deze prijzen
bijgehouden voor het Instant Win spel de volgende dagen.
Wanneer prijzen door de winnaars niet worden aangenomen binnen de termijn die wordt
aangegeven in het e-mailbericht, of wanneer prijzen worden geweigerd door de winnaars of
niet worden gevalideerd wegens een niet-conform identiteitsbewijs, worden ze bijgehouden
voor het Instant Win spel tijdens de periode waarin de promotie nog loopt. Prijzen die
tijdens de periode van de promotie niet zijn uitgereikt, worden toegekend bij de
tweedekanstrekking.
Elke deelnemer kan niet meer dan één Instant Win prijs winnen.
TWEEDEKANSTREKKING
Wanneer een aantal Instant Win prijzen op 16 november 2019 nog niet zijn opgevraagd, is er een
tweedekanstrekking van de resterende prijzen onder alle niet-winnende deelnemers die tijdens de
promotieperiode zijn ingestapt.
EINDTREKKING
Op 14 december 2019 worden alle deelnemers die hun persoonsgegevens correct hebben
ingevoerd, ongeacht het resultaat van de Instant Win, opgenomen in een eindtrekking waarop 1
winnaar (en 3 reserves) worden gekozen. De winnaar ontvangt 1 iPhone XR 128 GB.
Om de prijs te kunnen uitreiken, vraagt de promotor een kopie van een geldig identiteitsbewijs, en
als de persoonsgegevens die tijdens de online registratiefase zijn opgeladen, niet
overeenstemmen met die op het identiteitsbewijs, kan de prijs niet worden uitgereikt.
4. PRIJS
De volgende prijzen zijn te winnen:
INSTANT WIN:
- 124 x Amazon cadeaukaarten ter waarde van elk € 50,00
Amazon cadeaukaarten ter waarde van elk € 50,00. De cadeaukaart mag alleen worden
ingeruild voor de aankoop van in aanmerking komende producten op de Amazon Market
die de winnaar kiest uit amazon.co.uk / amazon.fr / amazon.de.

De cadeaukaart geeft geen recht op het ontvangen van wisselgeld en kan evenmin worden
omgezet in geld. Wanneer een aankoop het saldo op de cadeaukaart van de winnaar
overschrijdt, moet het resterende bedrag met een andere betalingsmethode betaald
worden.
Geldigheid van de cadeaukaart: 10 jaar vanaf de datum van uitgifte.
De algemene voorwaarden van cadeaukaarten en cadeauvouchers staan op de volgende
pagina’s:
o Amazon.co.uk Algemene voorwaarden cadeaukaarten en cadeauvouchers
(https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=200272910&app
-nav-type=modal/ref=gcui_d_e_tc_o_d_b_w)
o Amazon.co.fr Algemene voorwaarden cadeaukaarten en cadeauvouchers
(https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html%3FnodeId=548558&appnav-type=modal/ref=gcui_d_e_tc_o_d_b_w)
o Amazon.co.de Algemene voorwaarden cadeaukaarten en cadeauvouchers
(https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html%3FnodeId=505028&appnav-type=modal/ref=gcui_d_e_tc_o_d_b_w)
-

155 x Brembo rugzakken ter waarde van elk € 15,88;
310 x Brembo hoeden ter waarde van elk € 3,16.

EINDTREKKING:
- 1 x iPhone XR 128 GB ter waarde van € 949,00: technische specificaties kunnen hier
worden gelezen: https://www.apple.com/iphone-xr/specs/
5. KENNISGEVING AAN DE WINNAAR
INSTANT WIN
De winnaars van de instant win krijgen op het ogenblik zelf een bericht op het scherm en
ontvangen ook een mededeling via e-mail op het e-mailadres dat bij de registratie is verstrekt.
Door op de link in het ontvangen e-mailbericht te klikken, krijgt de deelnemer een overzicht van zijn
eigen persoonsgegevens. Om de prijs te bevestigen, moet de deelnemer een foto van zijn eigen
ID-bewijs opladen binnen 48 uur na de datum van kennisgeving.
Als een deelnemer een Amazon cadeaukaart heeft gewonnen, dient hij de Amazon Market te
kiezen waarop hij de prijs zou willen ontvangen: amazon.co.uk, amazon.fr of amazon.de, door op
een pull-downmenu te klikken.
Als een deelnemer een rugzak of een hoed heeft gewonnen, moet hij ook de vereiste velden
invullen met alle nodige gegevens om de prijs te kunnen verzenden.
Nadat de identiteit van de winnaar gevalideerd is, wordt de prijs bevestigd.
Wanneer winnaars de prijs niet aannemen door op de link in het e-mailbericht te klikken en het IDbewijs tijdig op te laden, of wanneer prijzen worden geweigerd door de winnaars of niet worden
gevalideerd wegens een niet-conform identiteitsbewijs, dan wordt de prijs bijgehouden voor
verdere instant-win tijdens de periode waarin de promotie nog loopt. Bij het verstrijken van de
periode waarin de promotie loopt, worden de niet aangenomen prijzen toegewezen aan de
tweedekanstrekking.
TWEEDEKANSTREKKING
De winnaars van de mogelijke tweedekanstrekking ontvangen een e-mailbericht op het adres dat
bij de registratie is meegedeeld: als zij de prijs niet binnen 10 dagen na de eerste winstmededeling
schriftelijk aannemen, worden zij als onbeschikbaar beschouwd.

EINDTREKKING
De winnaar van de eindtrekking wordt via e-mail op de hoogte gebracht.
Als de winnaar de prijs niet binnen 10 dagen na de eerste winstmededeling aanneemt, wordt hij als
onbeschikbaar beschouwd en wordt de prijs toegekend aan de reservewinnaar (in volgorde van
trekking). De reservewinnaar moet de prijs binnen dezelfde termijn aannemen. Deze procedure
wordt gevolgd tot er reserves beschikbaar zijn. De promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld
als een winnaar om eender welke reden niet gecontacteerd kan worden.
De Promotor wijst elke aansprakelijkheid af ingeval zich een van de volgende feiten voordoet:







de email box van de winnaar is vol;
de email box van de winnaar is buiten gebruik;
het door de deelnemer meegedeelde e-mailadres bestaat niet, is fout of onvolledig;
er volgt geen antwoord van de hostcomputer nadat het e-mailbericht aan de winnaar
verzonden is;
het bij de registratie meegedeelde e-mailadres staat in een lijst van ongewenste afzenders;
het e-mailbericht van de winst / met de instructies voor het opvragen van de prijs komt in de
spammap terecht.

Voorts is de deelnemer als enige verantwoordelijk voor het beheer van zijn/haar e-mailadres, met
bijzondere aandacht voor:



het lezen van de e-mail met de instructies voor het opvragen van de prijs;
het toepassen van veiligheidsmaatregelen die andere partijen beletten om zonder
toestemming zijn email box te openen.

6. LEVERING VAN DE PRIJS
Amazon cadeaukaarten worden via e-mail naar het e-mailadres gestuurd dat bij de registratie is
meegedeeld, binnen 5 dagen nadat de winnaars bevestigd hebben dat zij in aanmerking komen.
Alle andere prijzen (Brembo rugzakken, Brembo hoeden en iPhone) worden met de post of een
koerierdienst geleverd binnen 90 dagen nadat de winnaars bevestigd hebben dat zij in aanmerking
komen.





De promotor draagt geen aansprakelijkheid voor elk verlies als gevolg van foute of
onnauwkeurige contactgegevens.
De promotor heeft het recht om naar eigen goeddunken de methode van aflevering van de prijs
te kiezen. De promotor is niet verantwoordelijk voor eender welke belastingen, douane- of
andere kosten die vereist zijn voor of verband houden met het ontvangen van een prijs.
Elke winnaar dient alle toepasselijke belastingen en kosten die een prijs in het rechtsgebied
van de winnaar meebrengt, op onafhankelijke wijze aan te geven en te betalen.
Geen enkele prijs kan worden overgedragen of ingeruild voor een andere prijs of regeling. In
geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waarop de promotor redelijkerwijs
geen vat heeft, behoudt hij zich evenwel het recht voor om een prijs te wijzigen, in te trekken of
te vervangen door een alternatieve prijs of regeling.
7. Privacy

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de General Data Protection
Regulation (EU) 2016/679 en de nationale wetgeving die van toepassing is. De volledige

privacyverklaring van Brembo S.p.A. over de “XTRA PLAY XTRA WIN” promotie kan hier worden
gelezen: www.bremboxtracontest.com/privacy.
De verwerkingsverantwoordelijke is Brembo S.p.A., met hoofdzetel in Via Brembo 25, Curno (BG),
Italië.
De functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op het volgende emailadres: privacy.italy@brembo.it
8. Algemeen
-

Dit reglement bevat informatie over de deelname aan de wedstrijd. Door deel te nemen,
aanvaardt u de vermelde voorwaarden.

-

Door deel te nemen aan deze promotie staat de winnaar toe dat de organisator zijn naam
gebruikt voor publicitaire doeleinden. De winnaar staat toe om deel te nemen aan toekomstige
publicitaire initiatieven van de organisator.

-

De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, letsel, schade (inclusief
indirecte of gevolgschade) geleden door deelnemers aan de Actie of als gevolg van het
accepteren van de prijs. Niets zal de verantwoordelijkheid van de Organisator uitsluiten in
geval van overlijden of lichamelijk letsel voortkomende uit nalatigheid.

-

De Promotor wijst elke aansprakelijkheid af voor problemen die verband houden met toegang,
beschadiging, storingen of problemen met technische apparatuur, de computer, telefoonlijn,
kabels, elektronica, software en hardware, de verzending en verbinding, internetverbinding,
toegang tot het online spel en het vaste en mobiele telefoonnet waardoor een gebruiker
mogelijk niet aan de wedstrijd kan deelnemen.
De Promotor wijst ook elke aansprakelijkheid af voor problemen als gevolg van de configuratie
van de computer of het toestel van de gebruiker die een impact kunnen hebben op de
prestatie van de gebruiker terwijl hij aan de wedstrijd deelneemt.

-

Ieder besluit dat in het kader van deze Actie door de Organisator genomen wordt, is definitief
en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

-

De Organisator behoudt zich het recht voor om elementen van de prijs in te trekken, te
wijzigen, te annuleren of op te schorten, wanneer door omstandigheden buiten zijn macht
deze elementen niet langer beschikbaar zijn. De Organisator kan door de winnaar niet
verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien de gehele prijs of onderdelen hiervan
niet beschikbaar zijn of gewijzigd of geannuleerd moeten worden door welke reden dan ook.
In het geval dat onvoorziene omstandigheden zich voordoen, behoudt de Organisator zich het
recht voor de prijs of een element hiervan te vervangen door een alternatief van dezelfde of
grotere waarde.

-

De Organisator is niet verantwoordelijk voor het handelen van derde partijen.

-

Deze actie is onderworpen aan de geldende wet- en regelgeving. Deze actie is in
overeenstemming met het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

-

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er zich handelingen,
nalatigheden, gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die buiten de redelijke macht van
de Organisator liggen waardoor deze de Actievoorwaarden niet kan naleven en er hierdoor
tekortkomingen of vertragingen optreden aan de verplichting te voldoen.

-

Indien het voor de organisator niet mogelijk is om deze promotie verder te zetten, of zijn
handelingen inmenging ondergaan, om redenen die verder gaan dan de aanvaardbare
controle van de organisator, alsook in geval van oorlog, terrorisme, noodsituaties of ramp

(waaronder natuurramp), computervirussen, computer bugs, systeemforceringen, onbevoegde
interventie, technische fouten of dergelijke die de administratie, de veiligheid, de eerlijkheid,
de integriteit en het goede verloop van de promotie kunnen veranderen of hierop een
negatieve invloed hebben, behoudt de organisator zich het recht voor, naar eigen
goeddunken, en in alle door de wet voorziene modaliteiten, om een deelnemer (a) te
diskwalificeren of (b), behoudens eventuele schriftelijke richtlijn van de bevoegde autoriteit,
deze promotie te wijzigen, op te schorten, te beëindigen of te annuleren.
-

De Organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de inzendingen en te
controleren, en tot diskwalificatie over te gaan in het geval een deelnemer het
registratieproces manipuleert, een inzending niet voldoet aan deze actievoorwaarden, of als
de deelnemer door onwettig of ongepast gedrag een goed verloop en eerlijkheid van de Actie
ondermijnt. De Organisator behoudt zich het recht voor om enige vormen van toegebrachte
schade terug te vorderen of schadeloosstelling te eisen.

-

De volledige naam en woonplaats van de winnaar worden tussen 16 december 2019 en 16
januari 2020 bekendgemaakt op door een e-mail te sturen naar info@bremboxtracontest.com
team@bremboxtracontest.com

Deze actievoorwaarden staan in de winkel en op de website van de promotor op
www.bremboxtracontest.com.
Op deze Actievoorwaarden is Engels recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit
voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Engeland en Wales.

