Hoe maak je kans op de VIP reis naar de Tour de France?

Let op: Maak alvast een foto van het aankoopbewijs, deze heb je nodig tijdens het registreren.
Stap 1: Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de betreffende actie.
Stap 2: Vul je gegevens in, upload het aankoopbewijs en accepteer de toepasselijke
actievoorwaarden. Binnen een uur na registratie ontvang je een bevestigingsmail.
Stap 3: Uw inschrijving is goedgekeurd, als u 1 van de winnaars bent ontvangt u na de trekking van 2
Juli 2022 vanzelf bericht. Correspondentie over deze win actie is niet mogelijk.
Voor de uitgebreide actievoorwaarden van deze winactie kijk op www.philips.nl/acties.
Voor meer informatie over Philips GO series producten ga naar: https://www.philips.nl/ce/so/sports-headphones.html
Actievoorwaarden
• De organisator van deze actie is TP Vision Europe B.V. (hierna “TP Vision”), gevestigd en
kantoorhoudende te Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Nederland. Voor meer
informatie of klachten, neemt u contact op met de TP Vision Consumer Care telefonische helpdesk
via www.philips.com/support. Deze actie is gebaseerd op de E-commercie Richtlijn 2000/31/EC van
de Europese Unie en hierop is de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen van
toepassing.
•De actie start op 16 Mei 2022 en eindigt op 1 Juli 2022. Aankopen van een GO series product zijn
geldig vanaf 16 Mei 2022 tot en met 1 Juli 2022.
• Alle bezoekers van de TP Vision website www.philips.nl/acties kunnen deelnemen aan deze actie
na aankoop van een Philips GO series product met typenummers:
•

Hoofdtelefoons: TAA1105, TAST702, TASN503, TASH402, TAA4205, TAA3206, TAA4216,
TAA3206, TAA4216, TAA5205, TAA6606, TAA7306

•

Speakers: TAS7807; TAS4807

Minderjarigen hebben toestemming nodig van een ouder of voogd. TP Vision behoudt zich het recht
voor om schriftelijk bewijs van toestemming te vereisen.
• Door deel te nemen aan deze actie accepteren en bevestigen deelnemers dat deze algemene
voorwaarden daarop van toepassing zijn.
• Om deel te nemen aan deze actie moeten deelnemers zich voor 2 Juli inschrijven via het
registratieformulier op de actiepagina van TP Vision www.philips.nl/acties. De door jouw opgegeven
gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen omtrent deze winactie en/of om de prijs
op te sturen als je de prijs hebt gewonnen of voor toekomstige marketing communicatie doeleinden
indien je daar toestemming voor hebt gegeven.
• Op deze actie is de privacy kennisgeving van TP Vision van toepassing, beschikbaar via
https://www.tpvision.com/privacy-policy/
• De prijzen van deze actie zijn: een geheel verzorgde VIP reis voor 2 personen naar etappe 20 van
de Tour de France ter waarde van ongeveer EUR 4000

Deze prijs omvat:
-

-

2 x vliegreis en transport naar het startpunt van etappe 20 (Lacapelle – Marival) op 22 Juli 2022
Compleet verzorgde dag door Team Jumbo Visma:Dag 1: Bezoek aan het team hotel, diner en
overnachting
Dag 2: Ontbijt, bezoek aan de team bus, bezoek aan Lacapelle, meerijden met de team bus ten
tijde van de etappe, finish en goodie bag
2 x transport en vliegreis terug naar Nederland op 24 Juli 2022

• Indien een ongeldige inschrijving wordt geselecteerd, zal deze worden gediskwalificeerd en niet in
aanmerking komen voor toekenning van een prijs.
• Elke persoon kan slechts één keer deelnemen aan de actie. Deelname aan de actie is gratis en TP
Vision draagt de kosten van bijvoorbeeld bezorging van de prijzen.
• TP Vision behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren: i) als TP Vision die in strijd
met deze actie vindt of ii) als TP Vision die in strijd met de goede trouw vindt of iii) op andere
redelijke gronden, zulks geheel ter beoordeling aan TP Vision.
• De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
• TP Vision zal alle verschuldigde Nederlandse kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen
betalen. Enige individuele inkomensbelasting die een prijswinnaar verschuldigd is zal niet betaald of
gecompenseerd worden door TP Vision.
• De prijswinnaar zal binnen 1 week na het sluiten van de inschrijving willekeurig worden gekozen
middels een trekking door een notaris De prijswinnaar zal binnen 5 werkdagen na selectie
persoonlijk worden bericht.
• Prijzen moeten binnen 1 week na dit bericht worden geclaimd, waarna alle rechten op de prijzen
vervallen. TP Vision behoudt zich het recht voor de identiteit van prijswinnaars te controleren.
• De namen van prijswinnaars worden aan de overige deelnemers verstrekt, indien zij hiertoe een
schriftelijk verzoek doen vergezeld van een voldoende gefrankeerde, aan zichzelf gerichte enveloppe
aan:
Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.nl/acties of bel met de Philips
Consumentenlijn: 0900 202 11 77 (lokaal tarief, additionele kosten kunnen in rekening worden
gebracht door uw (mobiele) netwerk provider).
TP Vision is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie
welke buiten haar macht ligt. Deze actie wordt georganiseerd door TP Vision Europe B.V., vragen of
opmerkingen kun je richten aan de Philips Consumentenlijn op 0900 202 11 77 (lokaal tarief).
• TP Vision is gerechtigd om op elk gewenst moment deze actie te annuleren en/of de voorwaarden
aan te passen na kennisgeving van de relevante details, indien en voor zover dat niet ten nadele is
van de deelnemers. TP Vision mag de actie op elk moment schorsen of beëindigen, indien de actie in
strijd is met wetgeving en/of andere toepasselijke (vrijwillige) regelgeving of een derde claimt dat de
actie hiermee in strijd is. Deelnemers hebben in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding.
• TP Vision is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim dat het gevolg is van een
omstandigheid die haar niet toerekenbaar is of buiten haar invloed ligt. Een verzendbewijs geldt niet
als ontvangstbewijs.

• De rechten en verplichtingen van de deelnemers met betrekking tot deze actie zijn niet
overdraagbaar of onderhandelbaar.
• Klachten met betrekking tot deze actie kunnen schriftelijk worden ingediend via: TP Vision Europe
B.V. T.a.v. Tour de France winactie, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland Alle
klachten zullen worden behandeld in overeenstemming met de klachtenprocedure.
• Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zullen
eveneens worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Bij deelname aan
deze actie, dienen deelnemers zich ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming handelen met de
lokale wet- en regelgeving in het land waarin zij wonen. Wanneer deelname illegaal wordt bevonden
op basis van lokale wet- en regelgeving is deze deelname van rechtswege ongeldig.
• Alle geschillen, claims of andere juridische acties als gevolg van of in verband met deze actie zijn
onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, Nederland.
Deelnemers verbinden zich ertoe alle geschillen, claims of andere juridische acties exclusief aan de
rechtbank te Amsterdam, Nederland voor te leggen.
• Indien een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt deze
bepaling vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de
bedoeling van de originele bepaling en alle overige bepalingen zullen van kracht blijven.
• Deze winactie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

