Actievoorwaarden Combideal Lipton met winactie - Délifrance
Algemeen
• Deze actie is gekoppeld aan de combideal Lipton met winactie Délifrance.
• De combideal bestaat uit een provencette naar keuze met Lipton Ice Tea Sprakling of Green.
• De actie loopt van 8 juli t/m 4 augustus 2019.
• Deze actie wordt aangeboden door FFC, Lijnbaan 15, Vianen.
• Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze
actievoorwaarden.
• Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met het hoofdkantoor van Kwalitaria via:
+31 (0)88 044 6000 of per e-mail via: info@delifrancerestaurants.nl. U ontvangt binnen 5 werkdagen
telefonisch of via e-mail een reactie.
Deelname
• Deelname aan deze actie is mogelijk door de combideal te kopen, een foto te maken waarin duidelijk
is dat de deelnemer geniet van Lipton, deze foto wordt geplaatst op Instagram en Délifrance moet in
de foto getagd worden.
• Zonder tag van Délifrance in de foto is de deelname niet geldig.
• Deelname is slechts mogelijk in de periode van 8 juli t/m 4 augustus 2019.
Prijs
•
•
•
•

Door het posten van een leuke en originele foto maakt men kans op pretparkkaartjes.
In totaal worden er 2 foto’s uitgekozen als winnaars. Iedere winnaar ontvangt 4 pretparkaartjes.
Voor de hoeveelheid prijzen geldt OP = OP.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Inzendingen
• In week 31 krijgen de winnaar een persoonlijk bericht via Instagram.
• Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
• FFC is gerechtigd deelnames die niet voldoen aan deze voorwaarden uit te sluiten van deelname.
• Over de uitslagen van de actie kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd.
•

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte
persoonsgegevens. FFC mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van
de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

•

FFC behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal
publiekelijk bekend worden gemaakt.
Werknemers van FFC / Délifrance zijn uitgesloten van deelname.

•

