Algemene actievoorwaarden
Deze actie is bedoeld om consumenten eenmalig een Montblanc flipcover ter waarde van € 195,00 aan te
bieden bij aanschaf van een Huawei Mate10Pro bij KPN.
1. Algemeen
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Huawei-KPN Montblanc flipcover promotie
(verder te noemen: de “Actie") van Huawei Technologies (Netherlands) B.V. gevestigd aan
Stationsplein 4, 2275 AZ, Voorburg (verder te noemen: "de Organisator").
B. De Actie biedt de mogelijkheid een Montblanc flipcover ter waarde van € 195,00 te
ontvangen bij aanschaf van een Huawei Mate10Pro bij KPN onder de hierna genoemde
voorwaarden.
C. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de
Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van
de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
D. Bij vermoedens van fraude of onterechte inzending, kan de Organisator zonder opgaaf van
reden besluiten bepaalde deelnemers uit te sluiten.
2. Deelname
A. Deze promotie is alleen van toepassing op de Huawei Mate10Pro die is aangeschaft in de
periode 1 maart 2018 tot en met 31 maart 2018.
B. Registraties die na 15 april 2018 binnen komen, worden niet in behandeling genomen.
Incomplete registraties kunnen tot en met 30 april 2018 gecorrigeerd worden, daarna wordt
de actie afgesloten.
C. De actie wordt gecommuniceerd op de actiepagina www.huaweipromotions.nl (verder te
noemen: “Actie website”). De deelnemer wordt gevraagd persoonlijke gegevens en
aankoopgegevens te vermelden en een upload te doen van de factuur en een foto van het
IMEI nummer. Voor het recht op garantie is de factuur leidend.
D. Per huishouden kunnen er maximaal 2 Montblanc flipcovers worden aangevraagd na
aankoop van een Huawei Mate10Pro. Elk IMEI nummer mag maar 1x deelnemen. Aan
iedere deelnemer die voldoet aan de actievoorwaarden zal na controle van de gegevens en
documenten binnen 4 weken de Montblanc flipcover worden verstuurd naar het opgegeven
adres.
E. Deze actie geldt alleen indien het Huawei Mate10Pro toestel (in Nederland) is aangekocht
bij een KPN winkel of via de website van KPN.
F. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

G. De actie kan niet worden gecombineerd met andere acties.
H. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor personen woonachtig in Nederland of
met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
I. Deelnemer aan de actie is een ieder die een volledig ingevuld deelnameformulier invult op
de actie website.
J. Een deelnameformulier wordt verkregen via de actie website. Ingevulde
deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingevuld op de actie website. In geval van
fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de organisator zich het recht
voor om deelnemers uit te sluiten.
K. De organisator behoudt zich het recht voor om de factuur en/of het originele IMEI nummer
van het Huawei product ten allen tijde op te vragen tussen het moment van aanvraag en
versturen van de Montblanc flipcover. De deelnemer dient deze factuur en het IMEI nummer
te bewaren en op verzoek te kunnen overhandigen tot de flipcover is verstuurd.
L. Gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3. Aansprakelijkheid
A. De organisator, noch de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet
aansprakelijk voor uit deze actie voortvloeiende schade of aanvullende kosten,
voortvloeiende uit deelname aan de actie.
B. De organisator, noch de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden is tevens niet
aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door derden
zoals Post NL, of voor netwerk- computerhardware- of softwarestoringen van welke aard
dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van deelnameformulieren
tot gevolg hebben. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor vergissingen in het drukwerk of op
de deelnemende verpakkingen.
4. Slotbepalingen
A. Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, layout, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
B. Voor vragen/opmerkingen kunt u t/m 30 april 2018 telefonisch contact opnemen via
085 400 0173 of per e-mail via huawei@consumercare.info.

