SHELL AIR MILES ONDERZOEK 2016 SPELREGELEMENT
Algemeen
Deze actie wordt beheerd door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (SNV). Door
deelname aan de wedstrijd ga je akkoord met dit reglement.
Reglement Shell Air Miles Onderzoek
Alle personen woonachtig in Nederland, vanaf 18 jaar en ouder, en met een geldig IP adres
mogen deelnemen aan het onderzoek, met uitzondering van medewerkers van Shell en
medewerkers van leveranciers van Shell t.b.v. de actie.
Looptijd actie en mechanisme
•
De actie vangt aan op 23 maart 2016 en eindigt op 6 april 2016 (hierna: ‘de
actieperiode’ genoemd). Deelnemers die na 6 april 2016 het onderzoek invullen
hebben geen recht meer op de 150 Air Miles en de kans op een weekend weg. De
actie is uitsluitend geldig in Nederland.
•
Door mee te doen met de actie verklaar je akkoord te zijn met deze voorwaarden.
•
Het is niet toegestaan dat een deelnemer meerdere malen deelneemt aan de
wedstrijd.
•
Deelname aan de actie staat alleen open voor iedereen die de e-mail “Doe mee aan
ons onderzoek en maak kans op een weekendje weg!” heeft ontvangen met daarin
de verwijzing naar de actie. Een deelnemer kan slechts 1 maal een prijs winnen.
•
Iedereen die de vragenlijst volledig invult tijdens de actieperiode ontvangt 150 Air
Miles.
•
Wanneer een deelnemer het onderzoek volledig invult maakt de deelnemer
automatisch kans op de prijs.
•
De winnaar wordt op 8 april 2016 bekend gemaakt, via een persoonlijke email aan de
winnaar op het emailadres dat is gebruikt voor de uitnodiging van het onderzoek.
•
De winnaar wordt op Air Miles kaartnummer random gekozen uit de database met
alle deelnemers die het onderzoek volledig hebben ingevuld, binnen de actieperiode.
Loyalty Management Nederland neemt persoonlijk contact op met de winnaar.
•
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
•
Inzendingen zijn onderworpen aan verificatie en zullen ongeldig verklaard worden als
ze worden gezien als vals, vervalst, gewijzigd of geknoeid.
•
Shell is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat
deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien
deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie
of om haar moverende andere redenen
Prijs
•

•
•
•
•

•

De totale prijzenpot bestaat uit: 2 maal een weekend weg; per weekend weg wordt er
1 overnachting incl. ontbijt bij Hotel Papendal te Arnhem weggeven, welke
georganiseerd wordt door HotelSpecials.
Contactgegevens van de winnaars worden doorgegeven aan HotelSpecials
Beschikbaarheid in overleg met Hotel Papendal
Er zijn 2 winnaars van deze actie
Uitgifte prijs: Indien de deelnemer de prijs gewonnen heeft, wordt binnen 4 weken na
de trekking van de winnaar - welke plaatsvindt op 8 april 2016 - contact opgenomen
door Loyalty Management Nederland (LMN). Wanneer de winnaar binnen de 4
weken niet traceerbaar is of niet reageert vervalt de aanspraak op de prijs en zal
LMN een andere winnaar selecteren.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is persoonsgebonden,
niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor andere prijzen of contant geld.

•

Additionele kosten voor eten en drinken en overige out of pocket kosten komen voor
eigen rekening.

Aansprakelijkheid
•
Shell, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor enige uit de actie voortvloeiende schade.
•
Shell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan
eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde
prijzen.
•
Shell is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te
verstrekken prijzen. Shell verleent geen garanties op de door haar te verstrekken
prijzen.
•
Shell is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
•
Shell is niet verantwoordelijk voor enige onjuiste of onnauwkeurige invoer bij
inschrijving aan deelname die het vermogen om deel te nemen aan de wedstrijd
kunnen beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot menselijke fouten,
technische storingen, verloren / vertraagd / beschadigde datatransmissie, weglating,
onderbreking, schrapping, defect, verbindingsproblemen van enig telefoonnetwerk,
computerapparatuur, software of een combinatie daarvan, de onmogelijkheid om de
site, of schade aan het systeem van een gebruiker veroorzaakt door deel te nemen
aan de wedstrijd, en inzendingen die niet volledig toegang te krijgen voldoen aan
deze wedstrijd.
Contact
Indien je een vraag of klacht hebt over deze actie, neem dan contact op met: Customer
Service Center via 0900-2022710 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30
uur tot 17 uur (1ct/min) of stuur een e-mail naar shellstation@shell.com.
Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment
wijzigingen en correcties in deze website en/of deze spelreglementen aan te brengen.
Nederlands recht is van toepassing.
Slotbepalingen
Shell is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Alle auteursrechten op de inhoud
van de website en Facebookpagina, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software
of overige informatie, komen uitsluitend toe aan Shell. De gegevens die nodig zijn voor
deelname aan de actie zullen door Shell niet aan derden worden verstrekt, met uitzondering
van de bepalingen in dit reglement. Shell zal de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk
behandelen conform de wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle data en termijnen die
staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van
organisator. Eventuele geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met de actie
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

