ACTIEVOORWAARDEN “ETNA #prettykoel Winactie”
De Actie, “ETNA #prettykoel Winactie” (hierna “de Actie”) is een consumentenactie van ATAG
Nederland B.V. (tevens h.o.d.n. ATAG Benelux) gevestigd aan de Impact 83, 6921 RZ Duiven.
Looptijd van de Actie:
De Actie loopt van 6 juni tot en met 15 augustus 2022. ATAG Benelux houdt zich het recht voor om
de Actie voortijdig te beëindigen (waarbij de einddatum van de actie leidend is voor de vraag of er
recht is om deel te nemen) of de Actie te verlengen. Indien dit het geval is, zal dit gecommuniceerd
worden middels de website www.etna.nl/acties. In geval van voortijdige beëindiging zal dit veertien
(14) dagen van te voren worden aangekondigd.
Procedure:
De consument deelt zijn/haar foto van de keukenopstelling met een ETNA vrijstaande koelkast via
Instagram, Facebook of Pinterest met de hashtags #prettykoel en #zekeretna (Procedure 1). De
consument kan er ook voor kiezen om het beeldmateriaal in te sturen via de landingspagina:
koelkastinspiratie.etna.nl. De consument dient dan wel zijn e-mailadres en telefoonnummer bij de
inzending te vermelden (Procedure 2). In beide gevallen stemt de consument ermee in dat ETNA het
ingestuurde beeldmateriaal mag gebruiken voor commerciële doeleinden in de Benelux. Hieronder
valt o.a. het plaatsen van het beeldmateriaal op de social media kanalen, website en landingspagina’s
van ETNA.
Er wordt geen registratie- of deelnamebevestiging verstuurd naar de deelnemende consumenten
naar aanleiding van het insturen van het beeldmateriaal via bovenstaande procedure(s). Bij deze
Actie worden er in totaal twee prijswinnaars getrokken. De eerste prijswinnaar van de Actie wordt
uiterlijk maandag 11 juli 2022 bekend gemaakt. De tweede prijswinnaar van de Actie wordt uiterlijk
op woensdag 31 augustus 2022 bekend gemaakt. ETNA neemt contact op met de prijswinnaar.
In geval de prijswinnaar deel heeft genomen via Procedure 1, zal ETNA via het betreffende social
media kanaal reageren op het bericht. Deelname van een privé social media account is om die reden
niet toegestaan. Ook dient de originele post van de prijswinnaar met het beeldmateriaal nog online
te staan. In geval de prijswinnaar deel heeft genomen via Procedure 2, zal ETNA via de meegestuurde
contactgegevens contact opnemen met de prijswinnaar. De prijswinnaars zullen tevens bekend
gemaakt worden op de pagina etna.nl/acties.
Het bepalen de prijswinnaars gebeurt via een willekeurige selectie. Hiervoor wordt het programma
“Random Name Picker” van miniwebtool.com gebruikt.
Met deze winactie maakt de consument kans op €200,- retour van het aankoopbedrag van zijn/haar
vrijstaande ETNA koelkast, koel/vriescombinatie of vriezer. In totaal wordt deze prijs aldus tweemaal
vergeven.

Deelname consumentenactie:
Om gebruik te kunnen maken van de Actie dient minimaal aan de navolgende voorwaarden te zijn
voldaan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

De consument heeft Procedure 1 of Procedure 2 gevolgd;
De inzending moet verstuurd zijn binnen de actieperiode; 6 juni tot en met 15 augustus
2022;
Een consument mag maar een maal deelnemen aan de actie;
Medewerkers van ATAG Benelux worden uitgesloten van deelname;
Het is voor de Prijswinnaar niet toegestaan de prijs weg te geven aan derden;
De Prijswinnaar wordt gevraagd om een kopie van het aankoopbewijs inclusief zijn NAWgegevens aangaande de aanschaf van de vrijstaande ETNA koelkast, koel/vriescombinatie of
vriezer mee te leveren. De factuur mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Het modelnummer van het
product op de factuur dient overeen te komen met het model op het ingezonden
beeldmateriaal.
ATAG Benelux zorgt ervoor dat de prijs binnen vier (4) weken na bekendmaking aan de
Prijswinnaar wordt overgemaakt .

Overige bepalingen
a. Aan ATAG Benelux verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy
statement. Deze is in te zien op www.atagbenelux.com/privacy-statement.aspx;
b. Door het meedoen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van
diens/haar persoonsgegevens en geeft hij/zij expliciet toestemming om gebeld, gemaild of
anderszins benaderd te worden;
c. De deelnemer geeft ATAG Benelux expliciet toestemming om eventueel in het kader van
deze actie gemaakt foto- of filmmateriaal en het ontwerp te gebruiken in brochures of in
social media zonder dat ATAG Benelux gehouden is om hier enige vergoeding tegenover te
stellen. Je dient ervoor te zorgen dat je ontwerp geen inbreuk maakt op rechten van derden;
d. ATAG Benelux is gerechtigd om registraties van deelnemers te weigeren om haar moverende
redenen;
e. ATAG Benelux behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten voor de actie,
indien blijkt dat de deelnemer niet gebruik maakt van zijn eigen identiteit en/of indien de
verstrekte informatie onvoldoende duidelijk is.
f. Deze Actie wordt niet gesponsord of beheerd door Facebook, Instagram en Pinterest.
g. ATAG Benelux behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen, de Actie te
beëindigen of aan te passen. Voor deze wijzigingen kan de website www.etna.nl/acties
worden geraadpleegd. De op het moment van de aankoop gepubliceerde actievoorwaarden
vinden toepassing.
h. Het ingezonden beeldmateriaal mag door ETNA gedeeld worden op haar sociale kanalen
en/of websites.
i. Deze actievoorwaarden vervangen de voorwaarden van eerdere datum.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

