Actievoorwaarden verloting Volkswagen UP!
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de verloting van een (1) Volkswagen UP! Door OrangeGas
B.V.
2. De actie loopt van 12 april 2017 tot en met 13 mei 2017 15.00 uur.
3. Om kans te maken op de Volkswagen UP! moet de bezoeker van de website www.orangegasevent.nl één
of meerdere lot(en) kopen en zijn gegevens achterlaten op de actiepagina. Alleen bij het volledig invullen van
gegevens is deelname aan de verloting mogelijk. Uit alle deelnemers wordt aan het einde van de
actieperiode 5 kandidaten getrokken waarvan uiteindelijk één persoon de Volkswagen UP! wint. Met uw
lot(en) maakt u kans op maximaal 1 plek in de OrangeGas-Quiz. Let op: Je moet aanwezig zijn bij de loting
om een deelname aan de quiz te kunnen winnen.
4. Deelname staat open voor iedereen. Voor deelname aan deze actie moet u minimaal 18 jaar oud zijn.
5. De uiteindelijke winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 13
mei 2017 om 17:00 uur op het Zaailand te Leeuwarden tijdens het Only Way is UP! -evenement op 13 mei
2017.
6. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
7. OrangeGas B.V. is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige
gegevens of het verloren gaan van deze gegevens.
8. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van OrangeGas B.V. en hun familieleden, alsmede
anderen die direct bij de organisatie van de actie zijn betrokken.
9. OrangeGas B.V. behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te wijzigen.
10. OrangeGas B.V. is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de
voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen
indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens
de deelnemers.
11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
12. Deelname aan deze actie is, behoudens de aankoop van loten, kosteloos.

