Hoe deelnemen aan de WIKO product plus actie ?
Deze actie is voorbehouden aan consumenten (particulieren) woonachtig in Nederland. Bij
aankoop van een WIKO HARRY in de periode van 17/02/2018 en 04/03/2018. Aankoop
dient te geschieden bij een officieel BCC verkooppunt. Aankopen in het buitenland zullen
niet in acht genomen worden. Producten aangekocht via veilingsites komen niet in
aanmerking voor de actie.
Dit aanbod is niet combineerbaar met andere aanbiedingen, promoties of prijsverlagingen,
beperkt tot twee aanvragen per persoon en gereserveerd voor eindgebruikers, exclusief
professionals. Wederverkopers en detailhandelaren kunnen niet van de actie profiteren ten
behoeve van en in plaats van de eindklant. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de inhoud
van uw inschrijfformulier en deelnemingsdossier, inclusief ondersteunende ingediende
documenten, zelfs indien uw verkoper of detailhandelaar deze heeft ingevuld en / of
voltooid voor u. Voorwaarden en stappen hierin vernoemd moeten altijd in hun geheel
worden gerespecteerd zodat de actie kan worden gevalideerd.
1. De aankoop
Koop tussen 17/02/2018 en 04/03/2018 een nieuwe mobiele telefoon WIKO HARRY bij een
officieel BCC verkooppunt.
2. Inschrijving
- Registreer online via https://promo.deskservices.nl/nl-nl/18-0072 voor 18/03/2018.
- Vul het inschrijfformulier juist, volledig en naar waarheid in.
- Vul het IMEI nummer in van jouw WIKO HARRY.
- Upload een kopie van het aankoopbewijs
3. Uw deelname bestand
Verzamel de hierna vernoemde elementen:
- IMEI code van het aangekochte Wiko product. Waar vind ik het IMEI-nummer? Je vindt het
IMEI-nummer door op je telefoon *#06# in te toetsen. Het nummer staat ook op het doosje
van de telefoon. Kan de batterij uit je toestel? Achter de batterij staat het IMEI-nummer ook.
- Kopie van het aankoopbewijs (factuur of aankoopbon; inkooporders of aankoop
certificaten opgericht door tussenpersonen bij de verkoop worden niet aanvaard) met
volgende info : aankoopdatum, prijs, model, IMEI code.
4. Behandeling van het dossier
U ontvangt, mits wordt voldaan aan alle voorwaarden van de actie, uw gratis WiMate Lite
activity tracker in binnen maximaal 1 tot 2 weken vanaf de verzending van het volledig
dossier. WIKO behoudt zich het recht voor om een dossier te weigeren indien onleesbaar,
onvolledig of frauduleus, indien het dossier de voorwaarden van de actie niet respecteert,
indien de vermelde referenties niet deel uitmaken van de actie. Geen enkele vraag,
opmerking of klacht zal na 08/04/2018 in behandeling genomen worden.

WIKO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor elk verloren, onvolledige, vertraagde,
onleesbare, frauduleus dossier of elk dossier buiten de tijdslimiet ontvangen, zei het door
uw schuld of die van een derde. U stemt ermee in om aandachtig alle taken die door u
moeten worden verricht te lezen en ervoor zorgen dat alle nodige informatie om uw
aanvraag te verwerken wordt verstrekt. Deze algemene deelnamevoorwaarden zijn
onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Door deel te nemen aan deze actie bevestigt u
dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.
Vragen, opmerkingen over de actie en eventuele klachten kunnen verzonden worden naar:
wiko@consumercare.info. Een gebrek aan reactie van de dienstverlener in verband met een
bericht of brief kan in geen geval worden beschouwd als een overeenkomen met de inhoud
van voorgenoemd bericht.
Persoonlijke gegevens verzameld tijdens deze actie zijn noodzakelijk voor de uitvoering van
deze actie en worden enkel verwerkt voor de strikte eisen van deze actie en in
overeenstemming met WIKO’s privacy policy. In overeenstemming met de nationale
wetgeving van kracht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens heb je als deelnemer het recht op toegang,
verbetering en opzegging van deze gegevens om legitieme redenen, met betrekking tot al uw
gegevens. Deze kan je uitoefenen door te schrijven naar het adres van de actie: WIKO
NETHERLANDS B.V. Databankweg 20-22, 3821AL Amersfoort.
Onder voorbehoud van druk- en typefouten.

