Actievoorwaarden
‘Geef een hoortest voor vaderdag cadeau’
Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de uitvoering van
deze campagne en worden daarna verwijderd.
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Aanmelden vanaf 1 juni 2018 via www.specsavers.nl/vaderdag. Door deze aanmel
ding gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.
Inzendingen moeten voor 13 juni 2018 binnen zijn bij Specsavers.
Specsavers draagt geen verantwoording voor verloren of te late inzendingen.
Deze gegevens worden gebruikt alleen ten behoeve van de uitvoering van de
campagne en daarna worden verwijderd. Deze gegevens worden niet voor andere
doeleinden gebruikt.
Eén inzending per persoon, geen aankoop noodzakelijk.
U woont in Nederland en bent minimaal 18 jaar. Uw vader woont ook in Nederland.
Specsavers kiest op woensdag 13 juni de winnaar(s) op basis van de motivatie en zal
contact opnemen om de details van het verrassingsmoment op 17 juni te overleggen.
Indien hierop niet binnen 24 uur wordt gereageerd, dan vervalt de hoortest en neemt
Specsavers contact op met een andere aanmelding.
De hoortest vindt plaats op zondag 17 juni op de door de aanmelder opgegeven
locatie. Specsavers houdt zoveel mogelijk rekening met het opgegeven
voorkeurstijdstip, maar kan dit tijdstip niet garanderen.
De uitkomst van de jurering is bindend en hierover kan niet gecorrespondeerd
worden.
Specsavers wil graag publiciteit aan de actie geven, door middel van een persbericht
en social media bericht. Specsavers zal hiervoor nadrukkelijk toestemming vragen
aan de winnaars middels een quitclaim.
De prijs bestaat uit een korte hoortest op locatie. De audicien adviseert of een
uitgebreide hoortest in de winkel noodzakelijk is, op basis van de uitkomst uit de
korte hoortest. Indien hoortoestellen noodzakelijk zijn, dan gaat dit volgens de
verzekeringsvoorwaarden. De hoortoestellen worden niet door Specsavers betaald.
Prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
Medewerkers van Specsavers, hun familie en ieder die op enige wijze professioneel
betrokken is bij de competitie zijn uitgesloten van deelname.

