Winactie Hyper VIP Arrangement
Onder alle gefactureerde tuningen in de maanden juni en juli 2019 wordt er een Hyper VIP Arrangement verloot. Dus geen
gedoe met ingewikkelde actiecodes die moeten worden ingewisseld voor een bepaalde datum. Wel zo eenvoudig! Vraag
een offerte aan, laat je auto tunen door ATM en maak vanuit je luie stoel kans om deze unieke ervaring te winnen.

Algemene voorwaarden



De winactie loopt vanaf 01-06-2019 tot 31-07-2019.
Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden
gecorrespondeerd.



Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig
in Nederland.



De prijs voor de winnaar (1 prijs hier) is datum- en tijdsgebonden, kan niet ingewisseld worden voor contant geld
en niet geruild worden.



ATM-Chiptuning kan niet aansprakelijk gesteld worden
indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of
door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen.



Bij afgelasting kan geen aanspraak gemaakt worden op
enige vorm van compensatie.



De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van
persoonsgegevens in verband met deelname aan de
winactie. ATM-Chiptuning mag de persoonsgegevens
opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk
zal worden behandeld.



De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs.



Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor
rekening en risico van de winnaar. ATM-Chiptuning kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van
de prijs door de winnaar.



ATM-Chiptuning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de
prijsvraag noch voor eventuele technische storingen,
gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname
aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.



ATM-Chiptuning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het
gebruik van de website en/of het downloaden van welke
componenten dan ook met betrekking tot de winactie.

Contactgegevens
ATM-Chiptuning Nederland
Baarnschedijk 6 C1
3741 LR Baarn



ATM-Chiptuning is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren
en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de
deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins
op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of
het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.



ATM-Chiptuning zal de uitreiking vastleggen middels
verschillende vormen van media (video, fotografie en andere
vormen van media). Door het erkennen van de prijs gaat
de winnaar onherroepelijk akkoord met het maken van beeldmateriaal en het verspreiden daarvan middels de gebruikelijke kanalen als FaceBook, YouTube ed.



ATM-Chiptuning is gerechtigd ten allen tijde naar eigen
inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene
voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie
te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van
reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen
vanwege haar moverende redenen, zonder dat ATMChiptuning daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of
aanpassing van de winactie, zal door ATM-Chiptuning op
haar website op passende wijze publiekelijk bekend
worden gemaakt.



Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet
de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene
voorwaarden prijsvraag/winactie aan



Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de
winactie kunt u mailen naar winactie@atm-chiptuning.com.
Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. ATMChiptuning zal zo spoedig mogelijk reageren.



Deze winactie is in samenwerking met RacePlanet, het
race-instituut die het evenement beschikbaar stelt voor de
winnaar. Het race-instituut zal separaat met de winnaar
haar voorwaarden overeenkomen.

Onze locaties
+31 35 539 3977
+31 6 82011734
info@atm-chiptuning.com

Baarn

Houten

Houthalen-Helchteren

Hoogeveen
Leper

Sint-Lenaarts

