ACTIEVOORWAARDEN
AANVULLENDE ACTIEVOORWAARDEN
LG PROMOTIE: Q7 cashback
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotie (“hierna Actie”): Q7 korting
na aankoop (hierna: “Cashback”), die georganiseerd wordt door LG Electronics Benelux
Sales BV, kantoorhoudende aan de Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland
(hierna: “LG”).
1.

Op de Actie zijn naast deze aanvullende actievoorwaarden ook de algemene
actievoorwaarden van LG van toepassing zoals vermeld op:
https://www.lgpromotions.be/nl. Bij afwijkingen tussen de algemene
actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende
voorwaarden is opgenomen.
2. Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij dealers van LG die aan deze
promotie deelnemen in België en Luxemburg gedurende de periode 01 augustus
2018 tot en met 30 september 2018 (hierna: ‘’ Actieperiode ‘’) Zie hieronder de
lijst met dealers van LG die deelnemen aan deze actie.
Exellent
Selexion

Fnac
Krëfel

Proximus
HIFI
International

Van den borre
Media markt BE

Makro
Art & Craft

3. De Actie bestaat uit het volgende: bij aanschaf van een LG Q7 mobiele telefoon met
onderstaande suffix code (hierna: “Actiemodel”) bij een deelnemende dealer van LG
in België en Luxemburg binnen de Actieperiode, kan een deelnemer aanspraak
maken op een cashback overeenkomstig de onderhavige Actievoorwaarden. De
suffix is een code aanduiding voor de oorsprong van het gekochte toestel. De suffix
is te vinden op de doos van het gekochte toestel.
Model Mobiele
Telefoon
LG Q7
LG Q7

Kleur
BLACK
VIOLET

Suffix
LMQ610EM.ADECBK
LMQ610EM.ADECVI

EAN
8806087030594
8806087030969

4. Zie hieronder een overzicht van de actieperiode en casback per Actiemodel
Model Mobiele
Telefoon
LG Q7

Kleur

Suffix

Cashback

BLACK

LMQ610EM.ADECBK

€ 50,-

LG Q7

VIOLET

LMQ610EM.ADECVI

€ 50,-

Actie periode
01/08/2018 t/m
30/09/2018
01/08/2018 t/m
30/09/2018

5. Deelname geschiedt door online registratie via
https://www.lgpromotions.be/nl/.Wanneer je aanvraag is goedgekeurd dan krijg je
hier per e-mail een bevestiging van.
6. De online registratie dient voor 14 oktober 2018 compleet te zijn. Aanvragen die
LG niet op tijd heeft ontvangen (of indien het Actiemodel niet binnen de Actieperiode
is aangekocht) of aanvragen die onvolledig zijn of onvoldoende gefrankeerd, of
anderzins niet aan de Actievoorwaarden voldoen worden niet in behandeling
genomen. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt LG zich uitdrukkelijk
het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten.
7. De te ontvangen cashback voor de LG Q7 is ten bedrage van €50, 8. Deelnemers aan deze Actie moeten tenminste 16 jaar of ouder zijn. De Deelnemer
jonger dan 16 jaar moet voor deelname toestemming van (een van) zijn ouders of
wettelijke vertegenwoordiger verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze
toestemming ontbreekt, dan komt enige aanspraak op de cashback te vervallen.
Deelname aan deze Actie is voorbehouden aan consumenten. Tijdens de
Actieperiode kan per adres hoogstens tweemaal van deze Actie gebruik worden
gemaakt, ongeacht het soort Actiemodel dat is aangeschaft. Daarnaast kan per IMEI
code, dat wil zeggen per Actiemodel, slechts één keer van deze actie gebruikt
gemaakt worden. Het IMEI-nummer wordt gebruikt om je telefoon te identificeren.
De 15-cijferige code is uniek en wordt door LG aan een specifiek toestel gekoppeld.
9. LG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het Actiemodel in de
winkels.
10. LG tracht het cashback bedrag binnen de 6 weken (30 werkdagen) na goedkeuring
van uw inzending over te maken naar het opgegeven bankrekening nummer in het
aanvraag formulier. Het kan zijn dat door omstandigheden het overmaken van de
cashback binnen 6 weken overschreden wordt.
11. LG behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden tussentijds aan te passen
of te wijzigen.
12. LG is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie
en/of de Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen, dan wel zonder
opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat LG daardoor op enigerlei wijze tot
vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie
en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door LG bekend worden
gemaakt op de actiewebsite, https://www.lgpromotions.be/nl/.
13. Op de Actie, de Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen
is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de
Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Brussel.
14. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

Aansprakelijkheid
15. LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming zijn
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt
met (deelname aan) de Actie.
16. LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik
van de actiewebsite of links naar websites van derden op haar website of andere
technische faciliteiten.
17. LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is
aansprakelijk voor problemen met de actiewebsite of internet die kunnen
voorkomen.
18. LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is
aansprakelijk voor enige kosten, schade, aanspraken of tekortkomingen als gevolg
van dan wel veroorzaakt door fouten en/of tekortkomingen in de door een deelnemer
verstrekte informatie en/of gegevens. Specifiek dient de deelnemer in te staan voor
en garandeert hij/zij de juistheid van het door hem/ haar verstrekte
adres/bankrekeningnummer.
19. LG wordt geacht aan haar verplichtingen jegens de deelnemer te hebben voldaan
door het overmaken van de cashback op het opgegeven bankrekeningnummer.
Privacy en persoonsgegevens
20. De door de deelnemer in verband met de Actie aan LG verstrekte persoonsgegevens
worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de in uw
nationale geldende privacywetgeving van toepassing (o.a. “Algemene Verordening
Gegevensbescherming”)
21. LG gaat verantwoordelijk en zorgvuldig om met de door de deelnemer verstrekte
persoonsgegevens. De persoonsgegevens die door de deelnemer aan LG beschikbaar
worden gesteld, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de voornoemde Actie en
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor dit doeleinde.
22. Deelnemers hebben het recht om informatie te verkrijgen over hun gegevens die in
handen zijn van LG enom rectificatie of verwijdering hiervan te verzoeken of verzet
tegen verwerking aan te tekenen. Deze verzoeken dienen aan LG gericht te zijn op
onderstaand e-mailadres lgebn.privacy@lge.com of via LG Electronics Benelux Sales
B.V., Afdeling Privacy, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen. Voor een volledig
overzicht van het toepasselijke privacy beleid, kunt u voor deze actie
https://www.lgpromotions.be/assets/Privacy_nl.pdf raadplegen.
Contact
23. Voor vragen, klachten en opmerkingen over deze Actie kunt u tot uiterlijk 14
oktober 2018 een e-mail sturen naar: lg@consumercare.info of telefonisch via 078
077 023.

