Campagnevoorwaarden Porsche Macan campagne ‘Marché Macan’

Algemeen
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Porsche Macan campagne ‘Marché Macan’ (hierna te noemen: “Campagne”).

2.

De Campagne wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., Business Unit Porsche, gevestigd te Zuiderinslag 8,
3833 BP Leusden (hierna te noemen: “Porsche”) en is door ACHTUNG! ontwikkeld voor Porsche.

3.

De Campagne vindt online plaats op www.porschemarchemacan.nl (hierna te noemen: “Site”). Wanneer iemand
deelneemt (door zich te registreren op de Site, hierna te noemen: “Deelnemer”) bestaat het vervolg van de Campagne uit
de volgende onderdelen. Boeken van een product op de Site (hierna te noemen: “Product”). Mogelijkheid tot het ophalen
van het geboekte Product, met een Porsche Macan verkregen via aangegeven voorkeurs Porsche Centrum. Op basis van
een bruikleenovereenkomst wordt de Porsche Macan beschikbaar gesteld om het Product op te halen. Het Product dient
door de Deelnemer zelf te worden aangeschaft in de winkel waar de Deelnemer het Product gaat ophalen. Uiteindelijk
maken 8 Deelnemers kans het Product op te halen in het land van herkomst (hierna te noemen: “Winnaars”).

4.

De Campagneperiode loopt van 8 maart 2018 en start om 0.00 uur tot en met 8 mei 2018 en eindigt om 23.59 uur. Na
afloop van de Campagneperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijzen.

5.

Indien van toepassing op deze campagne handelt Porsche in overeenstemming met de gedragscode omtrent
Promotionele Kansspelen 2014.
Deelname

1.

Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen met een leeftijd vanaf 30 jaar én die in het bezit zijn van een geldig
rijbewijs.

2.

Personeelsleden van Pon’s Automobielhandel B.V., haar dealerorganisatie en ACHTUNG! en hun kennissen en familieleden
en andere die direct/indirect betrokken zijn met de Campagne zijn uitgesloten van deelname aan het Winnaarsgedeelte
van de Campagne.

3.

Ledere inzending moet voorzien zijn van een motivatie voor deelname.

4.

Deelnemen is mogelijk van 8 maart 2018 tot en met 8 mei 2018. Inzendingen worden elke week verzameld en op elke
vrijdag van deze campagneperiode worden alle nieuwe inzendingen beoordeeld en wordt er wekelijks een Deelnemer
bepaald die het door de Deelnemer geselecteerde Product mag ophalen in het land van herkomst (hierna te noemen:
“Prijs”) . Winnaars van de Prijs worden telefonisch op vrijdag in de week van deelname geïnformeerd door Porsche.

5.

Bij weigering door de Winnaars of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt het recht op de Prijs bij
de Winnaars. De Prijs wordt dan uitgekeerd aan een nieuw te bepalen Winnaar. De Prijs vervalt in ieder geval indien
onvolledige of onjuist verstrekte informatie belet dat de Winnaars van de Prijs op de hoogte kunnen worden gebracht.

6.

Elke Deelnemer met een goede motivatie die geen Winnaar is van de Prijs, krijgt de mogelijkheid het Product te kopen in
een winkel in Nederland. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De Porsche Macan kan worden opgehaald bij
het Porsche Centrum naar keuze van de Deelnemer (geselecteerd bij registratie op de Site). Deze Porsche Macan wordt
in bruikleen meegegeven voor de tijdsduur die benodigd is om het Product te kopen bij de dichtstbijzijnde winkel (door
het Porsche Centrum voorgeschreven). Deelname is afhankelijk van beschikbaarheid van Porsche Macan modellen. Voor
de Campagne is de regel vol=vol van toepassing. Deelnemers die zich aanmelden voordat de planning volgeboekt is,
worden persoonlijk geïnformeerd door het Porsche Centrum van hun keuze voor het boeken van de rit, om het Product
vervolgens op eigen kosten aan te schaffen. Hiertoe is de deelnemer niet verplicht.

7.

De Deelnemer moet altijd een vrijwarings- en bruikleenovereenkomst tekenen voor overhandiging van de Porsche Macan
en een geldig rijbewijs en paspoort kunnen overleggen. Indien de Deelnemer aan een van deze voorwaarden niet kan of wil
voldoen is deelname uitgesloten.

8.

Door deelname aan deze Campagne wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze campagnevoorwaarden en hiermee
akkoord te zijn gegaan.

9.

Porsche behoudt zich het recht voor om inzendingen die zij als ongepast beoordeelt te verwijderen.

10.

Porsche behoudt zich het recht voor een Deelnemer uit te sluiten van de Campagne indien de Deelnemer onjuiste,
onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te
plegen. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor deelname.

11.

De Winnaars van de Prijs worden door Porsche verzocht om medewerking te verlenen aan een verslaglegging van hetgeen
is gewonnen, m.a.w. rapport uit te brengen van deelname aan de Campagne.

12.

Porsche behoudt zich het recht voor om deze verslaglegging te publiceren op de Site, de communicatiekanalen
van Porsche zoals Porsche.nl, de Social Media accounts van Porsche en in de Porsche nieuwsbrief en op diverse
communicatiekanalen die worden ingezet voor het promoten van de Campagne.

13.

Deelnemen aan de Campagne is kosteloos. Kosten voor de internetverbinding zijn voor rekening van de deelnemer. Kosten
voor de aanschaf van het Product zijn eveneens voor rekening van de Deelnemer zelf.

14.

Deelnemen aan de Campagne is beperkt tot maximaal één (1) keer.
Prijzen

1.

Winnaars van de Prijs krijgen op een nader te overleggen datum (binnen 6 maanden vanaf de start van de
Campagne) de kans het Product met een Porsche Macan op te halen op de betreffende locatie. Hiervoor krijgt de
winnaar de beschikking over de Porsche Macan en daarnaast één (1) hotelovernachting voor twee personen op een
kamer en brandstofkostenvergoeding bij bestemmingen met een afstand van minder dan 1.000 kilometer. Twee
hotelovernachtingen voor twee personen op een kamer en brandstofkostenvergoeding bij bestemmingen met een afstand
van meer dan 1.000 kilometer.

2.

In totaal worden er 8 Winnaars gekozen die de Prijs ontvangen, met een onkostenvergoeding ter waarde van maximaal
€ 500,- voor bestemmingen met een afstand van minder dan 1.000 kilometer en maximaal €1.000,- euro voor
bestemmingen met een afstand van meer dan 1.000 kilometer.

3.

Prijzen kunnen niet uitbetaald of ingewisseld worden in contanten of kortingen.

4.

Prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden doorgegeven aan derden. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

5.

Porsche kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het Product (welke de klant boekt op de Site) niet meer
beschikbaar is op locatie of een van de locaties besluit af te zien van medewerking voor de Campagne.

6.

Het geboekte Product op de Site dient door de Deelnemers en Winnaars bij het verkooppunt van het Product zelf betaald
te worden. Het Product zal in geen geval door Porsche voor de Deelnemers en Winnaars betaald worden.

7.

Porsche zal de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Disclaimer
1.

Porsche is onherroepelijk gerechtigd de inzendingen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van
vastlegging en/of publicatie op internet of gedrukte media. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak
op vergoeding. Hierbij wordt met uiterste zorgvuldigheid omgegaan met de privacy van hetgeen vastgelegd en/ of
geportretteerd wordt op de Site. Behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan, mag niets van deze Site worden
verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Porsche.

2.

Over de uitslag van deze Campagne kan niet worden gecorrespondeerd.

3.

Porsche is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen, waaronder het uitvallen van de internetverbinding,
waardoor eventuele deelname niet mogelijk is.

4.

De (persoonlijke) gegevens die Porsche verkrijgt in het kader van deze Campagne worden conform de relevante wet- en
regelgeving behandeld. Porsche zal de (persoonlijke) gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van en communicatie
rond de Campagne, waaronder mede begrepen het contact opnemen met de Deelnemers door de Porsche Centra.
Deelnemer kan een verzoek doen om inzage, correctie en of verwijdering van zijn gegevens door een e-mail te zenden aan
info@porsche.nl. (o.v.v. Porsche Macan Campagne Marché Macan).

5.

Deze Campagnevoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.porschemarchemacan.nl en kunnen worden opgeslagen en
uitgeprint.

6.

Bij vragen en/of klachten over deze Campagne kunt u per e-mail contact opnemen met Porsche via info@porsche.nl.
(o.v.v. Porsche Macan Campagne Marché Macan).

7.

Porsche behoudt zich tevens het recht voor om de Campagne, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande
kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Campagnevoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen
indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de
Deelnemers. De Campagnevoorwaarden zullen echter niet tijdens de looptijd van deze Campagne ten nadele van de
Deelnemers worden gewijzigd.

8.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Porsche aan het beheer van de website en de organisatie van de Campagne
besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie en beelden onvolledig of onjuist zijn. Druk- of spelfouten of
andere vergelijkbare fouten in door Porsche openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Porsche niet
worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Porsche in het leven roepen. Porsche is
niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de
Campagne. Porsche is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de
website of deelname aan de Campagne. Porsche is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de Deelnemer
in verband met deelname aan deze Campagne maakt. De Deelnemer vrijwaart Porsche van aanspraken van derden in
verband met deze campagne en/of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.

9.

Porsche en de door haar ingeschakelde derden of hulppersonen voor deze Campagne zijn niet aansprakelijk voor welke
schade dan ook, direct en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdend met deze Campagne.

