IVECO Parts & Service Winterwedstrijd 2017: EEN VESPA*EN NOG ANDERE LEUKE GESCHENKEN TE
WINNEN BIJ UW DEALER
Wedstrijdvoorwaarden
De firma IVECO NEDERLAND BV, met zetel te 6673 DM Andelst, Wanraaij 9, organiseert een wedstrijd
die open staat voor elke natuurlijke meerderjarige persoon met verblijfplaats in Nederland, waarbij de
IVECO klant kans maakt om een Vespa of ander leuk geschenk te winnen. Er is maximaal één winnaar
per gezin (zelfde naam, zelfde adres).
Om deel te nemen dient u, via de originele promotiecheques betreffende deze acties, tussen 1/10/2017
en 31/01/2018 gebruik te maken van één van de drie onderdelenacties (op originele IVECO accu’s en
riemen- en riemenkits, alsook op IVECO Reman turbo’s), vermeld in het IVECO & YOU Wintermagazine
2017 op pagina’s 4 & 5, en uw persoonlijke gegevens hierop in te vullen en af te geven bij uw
deelnemende IVECO dealer.
Aan deelname aan de wedstrijd zijn geen kosten verbonden.
Op 26 februari 2018 duidt de parts & service afdeling van IVECO NEDERLAND BV 5 winnaars aan op basis
van 1 willekeurige, onpartijdige trekking (winnaars dienen hun IVECO onderdeel correct betaald te
hebben). De winnaars worden persoonlijk verwittigd via email. Het besluit van IVECO NEDERLAND BV
om een winnaar te selecteren is definitief en IVECO behoudt het recht voor om over een dergelijke
kwestie niet te corresponderen.
De eerste winnaar wint een Vespa (Primavera 50 4T, aankoopwaarde beperkt tot maximum €3600), af
te halen bij uw IVECO dealer op een nog te bepalen tijdstip (Vespa is een geregistreerd merk van Piaggio
& C. S.p.A, geponeerd in Pisa, Italië. Piaggio & C. is geen sponsor of deelnemer van deze wedstrijd).
Winnaar 2 wint een speaker (Bluetooth speaker Bose Soundlink Mini II, aankoopwaarde €189,95),
winnaar 3 wint een barbecue (Weber, aankoopwaarde €179,99), winnaar 4 wint een sportcamera
(GoPro, aankoopwaarde €169,00) en winnaar 5 een pizzaoven (Pizzarette, aankoopwaarde €79,00);
eveneens telkens af te halen bij de IVECO dealer. Indien geschenken niet meer beschikbaar zijn, worden
deze vervangen door een gelijkwaardig product met gelijke aankoopwaarde.
Indien Winnaar 1 zijn verworven geschenk weigert, dan komt de Vespa automatisch toe aan winnaar 2,
die hiervan per email zal verwittigd worden. Indien winnaars 2, 3, 4 of 5 hun verworven geschenk
weigeren, dan neemt IVECO BELGIUM NV deze geschenken terug en worden die niet verdeeld onder
andere winnaars of deelnemers.
De waarde van hiervoor vermelde prijzen geldt exclusief de verschuldigde kansspelbelasting. IVECO
NEDERLAND BV zal een aangifte kansspelbelasting indienen en de kansspelbelasting verschuldigd over
de toegekende geschenken voldoen.
IVECO NEDERLAND BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onderbreking van de wedstrijd
door gebeurtenissen die buiten redelijke controle vallen. IVECO NEDERLAND BV is evenmin aansprakelijk
voor het gebruik dat winnaars van hun geschenk zullen maken, voor de goede werking ervan of voor de
correcte fiscale verwerking ervan.

IVECO NEDERLAND BV behoudt zich het recht voor om:
-

late, onjuist geadresseerde, onvolledige, onleesbare of ongeldige deelnames te diskwalificeren;
de wedstrijd te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, of de
deelnameperiode uit te breiden of te hervatten;
enige deelnemer te diskwalificeren zonder voorafgaande kennisgeving indien (i) niet kan
worden gegarandeerd dat de wedstrijd eerlijk of correct kan worden uitgevoerd, (ii)
vermoedens bestaan van manipulatie van de deelnameformulieren of de resultaten, (iii) de
deelnemer onjuiste informatie heeft verstrekt of (iv) indien de deelnemer op een andere wijze
onethisch heeft gehandeld.

Klachtenprocedure
Als er enige klachten zijn voor wat betreft de wedstrijd verzoeken wij u contact op te nemen met IVECO
NEDERLAND BV; via mail naar mailadres partsmarketing@iveco.com of via post naar IVECO NEDERLAND
BV – Parts Marketing – 6673 DM Andelst, Wanraaij 9; en dit vóór het verloop van de wedstrijd
(31/01/2018). Gelieve eveneens uw naam, adres en e-mailadres en omschrijf in detail uw klacht.
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Elke andere vorm van indienen van een klacht
zal niet in behandeling genomen worden.
IVECO NEDERLAND BV Parts Marketing tracht uw klacht binnen vier weken na ontvangst (datum
ontvangstbevestiging van de mail of poststempel van brief is leidend) naar tevredenheid op te lossen. U
ontvangt een gemotiveerd antwoord op uw klacht via e-mail. Indien er langere tijd nodig is voor de
afhandeling, zullen wij u daar eveneens per e-mail van op de hoogte brengen. Het is mogelijk dat IVECO
NEDERLAND BV contact opneemt met de indiener om de klacht verder te kunnen bespreken.

