Voorwaarden

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
o

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de cash refund actie van FRONTLINE® (verder te
noemen ‘de actie’), zoals georganiseerd door Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.
(verder te noemen ‘de organisator’).

o

De actie start op 17 september 2018 en eindigt op 14 oktober 2018.

o

De consument kan zich uiterlijk registreren t/m 21 oktober 2018.

o

Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.

o

De actie loopt alleen in Nederland en is alleen bestemd voor in Nederland wonende deelnemers.

ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN
o

Het refund bedrag kan de deelnemer verkrijgen door de gevraagde gegevens in te voeren op de

actiewebsite, de EAN code van de verpakking(en) in te vullen en een foto of scan van de originele
kassabon te uploaden.
o

De deelnemer dient in het bezit te zijn van de aankoopbon van een verpakking FRONTLINE®

SPRAY, FRONTLINE® SPOT ON, FRONTLINE COMBO® en of FRONTLINE PET CARE
en dient deze te bewaren tot de refund heeft plaatsgevonden.
o

FRONTLINE Combo® Puppy/Kitten Packs en FRONTLINE PET CARE Tekenhaak zijn

uitgesloten van de actie.
o

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde

gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen en/of antwoorden kunnen niet in behandeling
worden genomen.
o

Maximaal 10 euro retour per bank/girorekening, e-mailadres, huishouden en adres.

o

Deelname is alleen mogelijk met een Nederlandse betaalrekening en niet i.c.m. andere
kortingsacties.

o

Deelname alleen door natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.

ARTIKEL 3 - BETALING
o

Het refund bedrag wordt zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 30 dagen, na het correct
ontvangen van de gegevens op de actiesite op de opgegeven bank- of girorekening gestort. De
betalingstermijn is een streeftermijn en geen harde termijn.

o

Indien er, naar het uitsluitende oordeel van organisator, een vermoeden van misbruik wordt
geconstateerd zal er niet tot betaling worden overgegaan. Misbruik kan worden aangemeld.

ARTIKEL 4 - PERSOONSGEGEVENS
o

Alle door de deelnemer verstrekte gegevens dienen correct, up-to-date en volledig te zijn.

o

Gegevensregistratie gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

o

Door organisator en uitvoerder verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of
verstrekt aan derden, anders dan vermeld op de actiepagina.

o

De deelnemer is er van op de hoogte dat organisator voor de goede afwikkeling van de actie
(persoons)gegevens die van de deelnemer zijn verkregen verstrekt aan de betrokken bank- of
giro-instelling van de deelnemer.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID
o

Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk
tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze actie en/of daarmee samenhangende
(rechts)handelingen. Voor zover de organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor
indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).

o

Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank- of
giro-instelling jegens de deelnemer.

o

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van organisator beperkt tot maximaal het bedrag waarop
de deelnemer bij een correcte afwikkeling van de actie recht zou hebben gehad.

ARTIKEL 6 - SLOTBEPALINGEN
o

De organisator is te allen tijde bevoegd de actie en/of de actievoorwaarden tussentijds, zonder
aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.

o

De organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig
voorkomen van deelname uit te sluiten.

o

Voor reacties die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de
deelnemer zich wenden tot:

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv
Comeniusstraat 6
1817 MS Alkmaar

