Voorwaarden voor deelname
§1 Promotie
De organisator van deze uitverkoop promotie is DELTICOM AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover
(hierna “de operator” genoemd). Deelname aan deze promotie neemt exclusief plaats onder de hier
vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze promotie aanvaardt de gebruiker deze
voorwaarden voor deelname.
§2 Winst/Prijs/aanvulling
De prijs is een iPhone 7 (Zilver afwerking, 128GB Capaciteit) ter waarde van 739 Euro. De winnaar
ontvangt de prijs per post, verzonden door DELTICOM AG.
§3 Voorwaarden voor deelname aan deze promotie
Om deel te nemen aan de promotie moet de deelnemer ten minste 1 zomer- of winterband kopen van
het merk Dunlop tijdens de periode dat de promotie loopt op www.autobandenmarkt.nl gedurende
de promotieperiode en moet hij zijn volledige naam en contactgegevens (e-mailadres en
telefoonnummer) verstrekken in het gespecifieerd bestelformulier en moet hij de optie “deelnemen
aan de wedstrijd” aangevinkt hebben.
De promotie zal gedurende de periode tussen 09.10.2017 (00:00) en 19.12.2017 (24:00) lopen op
www.autobandenmarkt.nl. De persoon die in aanmerking komt om deel te nemen is de persoon in
wiens naam het e-mailadres is geregistreerd. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van
het verstrekte adres. Deelname aan de promotie is gratis. De minimumleeftijd voor deelname is 18
jaar en deelname is beperkt tot natuurlijke personen op voorwaarde dat zij handelsbekwaam zijn.
Vervanging is niet mogeijk. Uitbetaling in delen is niet mogelijk. Het recht op de prijs is niet
doorgeefbaar/aanwijsbaar.
De persoonlijke informatie van de deelnemers zal enkel tijdens de looptijd van de promotie verzameld
en verwerkt worden en na het beëindigen van de promotie verwijderd worden.
Door de eerdergenoemde informatie aan Delticom te verstrekken om deel te nemen aan deze
wedstrijd stemt de deelnemer in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze informatie
voor bovenvermelde doeleinden.
Hij kan de bovenstaande goedkeuring op elk moment intrekken door een geschreven statement te
versturen naar datenschutz@delti.com met daarin de vraag tot bekendmaking of verwijdering van de
bewaarde gegevens over hem op voorwaarde dat Delticom AG niet gebonden wordt door wettelijke
vereisten om de informatie beschikbaar te houden.
Om deel te nemen aan de promotie is het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens juist zijn.
De loting zal plaatsvinden voor een camera na de promotie. Goodyear Dunlop bepalen de winnaar
door middel van willekeurige computergenerering. De winnaar wordt telefonisch of per post op de
hoogte gebracht door Delticom AG op 31.12.2017 ten laatste.
De deelnemers ontvangen de mogelijke winst per mail na de loting.
§4 Veranderen van regels voor deelname
De operator behoudt zich het recht om de voorwaarde voor deelname op elk moment aan te passen.
In dit geval is de operator verplicht om expliciet deze veranderingen voor toekomstige deelname te
vermelden.

§5 Regelgeving voor databescherming, verklaring voor schadeloosstelling
Delticom verbindt zich er toe te voldoen aan alle wettelijke regelgevingen voor databescherming. Aan
het einde en na het besluit van de promotie zal de informatie over de deelnemers in verband met de
wedstrijd verwijderd worden, behalve als de deelnemer toegestemd heeft om de reifendirekt.de
nieuwsbrief te ontvangen. Bovendien, met betrekking tot de verzamelde informatie, hebben de
deelnemers rechten gegarandeerd door de Federale Databeschermingswet tot bekendmaking,
verbetering en verwijdering. In dit opzicht verwijst Delticom naar de relevante
databeschermingsregelgeving op http://www.autobandenmarkt.nl/datenschutz.html
§6 Diskwalificatie van de wedstrijd
Medewerkers van Delticom en GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS S.A. en al diegenen die
verbonden zijn met hen komen niet in aanmerking voor deelname.
De operator is gemachtigd om individuele personen de diskwalificeren van de wedstrijd, op
voorwaarde dat er gegronde redenen zijn, zoals het overtreden van de voorwaarden voor deelname,
dubbele deelname, niet toegelaten beïnvloeding van de promotie of andere manipulatie. Indien nodig
kan de winst achteraf teruggenomen of teruggeëist worden.
§7 Beëindigen van de promotie
De operator behoudt zich het recht om de promotie te beëindigen of te schrappen voor een belangrijke
reden zonder aankondiging op eender welk moment. Dit geldt specifiek indien de uitvoering niet kan
plaatsvinden door technische of wettelijke redenen of als er zich manipulatie of poging tot manipulatie
heeft voorgedaan die een goede implementatie beïnvloedt. Als dergelijke beëindiging veroorzaakt
wordt door het gedrag van een deelnemer is de operator gemachtigd om een vergoeding te eisen van
deze persoon voor de berokken schade.
§8 Aansprakelijkheid; derde partij software
Elke aansprakelijkheid van Delticom is beperkt tot opzet en grote nalatigheid. Delticom is niet
verantwoordelijk voor mogelijke manipulatie of tussenkomst gedurende de wedstrijd. Schade aan het
lichaam, de gezondheid en het leven zijn uigesloten van deze aan aansprakelijkheidsdisclaimer.
De operator is niet verantwoordelijk voor problemen met of het technisch malfunctioneren van
telefoonnetwerken of telefoonverbindingen, online netwerksystemen, servers, service providers,
computer hardware of software, e-mails en inschrijvingen door technische problemen of een overload
van het internet, telefoonnetwerk of een website of een combinatie van het eerdervermelde.
Bovendien is de operator niet verantwoordelijk voor schade aan de hardware of software van de
deelnemer die veroorzaakt wordt door deelname aan de promotie of die hieruit resulteert. De
operator is niet verantwoordelijk voor defect of schade aan de prijs.
§9 Rechtsgrondslag
Rechtsgrondslag is uitgesloten.

