Bijlage: Bijzondere Actievoorwaarden
BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN
“TV ACTIE VAN HET JAAR”

Algemeen
1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘TV actie van het jaar’
hierna “actie”

2. Organisator van deze actie is Media Markt-Saturn Holding Nederland B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te 3067 GC Rotterdam aan het Prins Alexanderplein 32-36, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30096621, hierna “organisator”.

3. Deze actie geldt alleen bij Media Markt vestigingen in Nederland en in de webshop
www.mediamarkt.nl. Voor een overzicht van de Media Markt-vestigingen verwijzen wij naar
de website www.mediamarkt.nl.
4. Deze actie kent een looptijd van maandag 26 mei 2014 00.00 uur tot en met donderdag 12
juni 2014 23.59 uur.

5. Op deze actie zijn de algemene actievoorwaarden van Media Markt-Saturn Holding
Nederland B.V. (hierna MMS) van toepassing. Bij strijd tussen de bijzondere en de algemene
actievoorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. De bijzondere en de
algemene actievoorwaarden van MMS zijn te raadplegen onder www.mediamarkt.nl/tv-actie
en zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van de Media Markt-vestigingen in Nederland.

6. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.
De organisator, het evenementenbureau en de deelnemers zijn gebonden aan deze
voorwaarden.

Inhoud van de actie
7. De deelnemer wordt uitgenodigd in de periode maandag 26 mei 2014 00.00 uur tot en met
donderdag 12 juni 2014 22.00 uur een televisie te kopen ofwel in één van de in Nederland
gevestigde Media Markt vestigingen ofwel op de webshop www.mediamarkt.nl. en zijn
aankoop te registreren op de website www.mediamarkt.nl/tv-actiewk. Daar dient hij zich te
registreren met zijn naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en/of telefoonnummer.
Hij dient tevens zijn kassabonnummer of ordernummer in te vullen en de vestiging van de

aankoop te selecteren. Dit is een veilige verbinding. Registratie dient plaats te vinden uiterlijk
op zondag 13 juli 2014 tot 23.59. De originele kassa-/orderbon dient zorgvuldig bewaard te
worden. Deze dient overlegd te worden alvorens het aankoopbedrag van de televisie wordt
gerestitueerd (zie ook art. 21).

8. Indien het Nederlands voetbalelftal de finale van het officiële FIFA wereldkampioenschap
voetbal 2014, dat van 12 juni 2014 tot en met 13 juli 2014 in Brazilië zal plaatsvinden, wint
(en

wereldkampioen

is),

zal

organisator

aan

alle

op

www.mediamarkt.nl/tv-actie

geregistreerde kopers van een televisie (onafhankelijk van merk/type/formaat) in de
actieperiode het aankoopbedrag restitueren.

9. Deelname is alleen geldig indien alle verplichte velden volledig en naar waarheid zijn
ingevuld.

10. Een deelnemer kan met meerdere kassabon- of ordernummers deelnemen. Er is geen
minimale waarde voor de kassa- of orderbon voorgeschreven.
11. Kopers van een televisie houden de mogelijkheid overeenkomstig het in Nederland geldend
recht de koop van het product bij MM/S ongedaan te maken inclusief het recht het product
binnen veertien dagen in de originele verpakking terug te brengen. Bij ongedaanmaking van
de koop kan geen aanspraak meer worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag in
het kader van deze bijzondere actie.

12. De gegevens zullen door de organisator vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in
overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Uw gegevens zullen
uitsluitend voor controledoeleinden worden verstrekt aan onze verzekeraar. Er worden geen
gegevens gedeeld met andere derde partijen.
13. De actie met toelichting wordt vermeld in de Media Markt-folders van week 22, 23 en 24 van
2014. Deze informatie is ook te lezen op de Media Markt-website www.mediamarkt.nl en is
op papier verkrijgbaar bij de informatiebalie van de Media Markt-vestigingen in Nederland of
op aanvraag bij klantenservice van MMS via telefoonnummer 0900-MEDIANL (090072887665).

Vereisten voor deelname
14. Deelname aan de actie staat open voor iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland, die op het moment van deelname ouder is dan 18 jaar.
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15. De deelnemer moet toegang hebben tot internet en in het bezit zijn van een werkend emailadres.

16. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.

17. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, van haar
reclamebureau, verzekeraar, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect
in organisatorische zin betrokken is bij de actie.

18. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar
moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige
aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.

Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking
19. De koper zal door organisator uiterlijk 14 juli 2014 worden benaderd hoe hij de restitutie in
ontvangst kan nemen. De uiterste uitbetalingsdatum zal 31 oktober 2014 zijn. In geval van
overmacht of als de FIFA besluit om het officiële FIFA wereldkampioenschap voetbal op een
andere datum te laten plaatsvinden, zal een nieuwe uitbetalingstermijn worden vastgesteld.

20. Deze ‘tv actie van het jaar’-actie is niet gekwalificeerd als ‘kansspel’ en derhalve vrijgesteld
van kansspelbelasting.

21. Het recht op restitutie van het aankoopbedrag van de televisie is niet inwisselbaar voor geld
of andere prijzen/producten.

Publiciteit
22. De prijswinnaar stemt er door middel van deelname aan de actie mee in dat zijn/haar naam
voor de bekendmaking van de winnaar genoemd wordt op www.mediamarkt.nl en de
Facebook-pagina van Media Markt.

23. Indien de prijswinnaar op verzoek van de organisator meewerkt aan enige andere vorm van
publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de prijswinnaar.
24. De prijswinnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand
van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze
voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitairematerialen (inclusief beeldmateriaal)
zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de organisator.
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Vragen/klachten
25. De deelnemer aan deze actie kan binnen 30 dagen na 14 juli 2014 uitsluitend schriftelijk
reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs via e-mailadres Ramstijn@mediasaturn.com. Een daarna ontvangen reclame wordt niet meer in behandeling genomen en de
eventuele rechten van de betreffende deelnemer zijn dan vervallen. Deelnemers die tijdig
schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun
klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie.

26. De meeste gestelde vragen over deze actie worden beantwoord op www.mediamarkt.nl/tvactie

Slotbepalingen
27. Over de algemene actievoorwaarden en de bijzondere actievoorwaarden kan niet worden
gecorrespondeerd.
28. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan
en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele
foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De organisator sluit iedere
aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
29. De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de folders of in
andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.

30. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
veroorzaakt door of verband houdende met de actie of de door de organisator uit te keren
c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband
met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten.

31. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen,
indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

32. ‘Media Markt is een geregistreerde handelsnaam van Media Markt-Saturn Holding
Nederland B.V.
33. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator en/of het evenementenbureau.
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