BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN
“3-daagse Minicruise Newcastle”

Algemeen
1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘’3-daagse
Minicruise Newcastle’’, hierna “actie”.

2. Organisator van deze actie is Media Markt Saturn Holding Nederland B.V., gevestigd
en kantoorhoudende te 3072 AP Rotterdam aan de Wilhelminakade 161,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30096621, hierna
“organisator”.

3. Deze actie geldt bij alle Media Markt vestigingen in Nederland en op de webshop
www.mediamarkt.nl. Voor een overzicht van alle Media Markt vestigingen verwijzen
wij naar de website www.mediamarkt.nl.
4. Deze actie kent een looptijd van maandag 23 oktober 2017 00.01 uur tot en met
zondag 29 oktober 2017 23.59 uur.
5. Voor deze actie geldt: op = op.

6. 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/gekkenhuis en zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van de
Media Markt-vestigingen in Nederland.

7. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze
voorwaarden. De organisator, DFDS Seaways IJmuiden B.V. en de deelnemers zijn
gebonden aan deze voorwaarden.
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Inhoud van de actie
8. In de periode van maandag 23 oktober 2017 00.01 uur tot en met zondag 29 oktober
2017 23.59 uur kan de deelnemer een voucher aanschaffen voor een 3-daagse
minicruise naar Newcastle voor de prijs van € 88,00, welke geldig is voor 2 personen.
Inbegrepen:
 2 avonden/nachten aan boord van een luxe cruiseferry


2-persoons binnenhut met stapelbed, douche en toilet



Entertainment aan boord



Bustransfer van de haven naar het centrum van Newcastle v.v.



Een dag Newcastle

Bij een online aankoop via www.mediamarkt.nl ontvangt men per e-mail een digitale
waardevoucher met daarop een unieke code en uitleg hoe deze te verzilveren is.
Voorwaarden
9. De vouchercode dient in de periode van 23.10.2017 tot en met 30.11.2017 verzilverd
te worden via de website www.dfds.nl/mediamarkt. De vouchercode is alleen geldig
voor de reisperiode tot en met februari 2018 op basis van beschikbaarheid. De
vouchercodes zijn alleen geldig bij nieuwe boekingen en niet in combinatie met
andere acties/kortingen.

10. Per boeking kan één voucher worden verzilverd. Bij de verzilvering moeten de
volgende gegevens worden opgegeven: naam, postcode, huisnummer en emailadres. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt ter uitvoering van de
overeenkomst en zullen niet worden gedeeld met Media Markt en/of derde partijen.
11. Een gekocht voucher kan niet worden geretourneerd, omgeruild voor contant geld of
een ander product.
12. Op de voucher zijn daarnaast de volgende algemene voorwaarden van DFDS
Seaways IJmuiden B.V. van toepassing: https://www.dfdsseaways.nl/voorwaarden.
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Vereisten voor deelname
13. 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.

14. 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.
Slotbepalingen
15. Media Markt is bij deze actie alleen betrokken als verkoper van de vouchercode die
ingewisseld kan worden voor een minicruise naar Newcastle. Er komt een
overeenkomst tot stand tussen de koper en DFDS Seaways IJmuiden B.V., Sluisplein
33, 1975 AG SH IJmuiden, waarbij Media Markt Saturn Holding Nederland B.V. en de
daaraan gelieerde Media Markt-rechtspersonen in Nederland (gezamenlijk: “MM/S”)
niet betrokken zijn. MM/S aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor DFDS
Seaways IJmuiden B.V.

16. Voor vragen kan de koper contact opnemen met de klantenservice:
klantenservice@dfds.com of www.dfdsseaways.nl/contact/contactformulier.

17. Over de algemene actievoorwaarden en de bijzondere actievoorwaarden kan niet
worden gecorrespondeerd.
18. 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.
19. 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.
20. De op de communicatiemiddelen van deze actie getoonde beelden kunnen afwijken
van de het origineel. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
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21. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
veroorzaakt door of verband houdende met de actie of anderszins. Iedere
aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en
volledig uitgesloten.

22. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen, dan wel de actie stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe
aanleiding geven.
23. ‘MEDIA MARKT’ is een geregistreerde handelsnaam van Media Markt Saturn Holding
Nederland B.V.
24. ‘DFDS’ is een geregistreerde handelsnaam van DFDS A/S en wordt voor deze actie
met toestemming van DFDS A/S gebruikt.

25. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
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