
Cashback actievoorwaarden

Whisper Flex Augmented Reality actie

WIN

Actieperiode: 20 Augustus 2021 t/m 28 Augustus 2021

Winacties worden uitgeschreven door Duux, gevestigd te Uden. Op alle winacties zijn deze 
actievoorwaarden van toepassing.
Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaatsvinden. Dit is 
afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende 
winactie.
De inzending moet uiterlijk zaterdag 28 augustus 2021 om 23:59 (Midden-Europese Tijd) 
zichtbaar zijn op social media d.m.v. tagging (@duux en #myno1fan). 
Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie.
Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, 
heeft Duux het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden 
besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. 
Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar 
en moet de deelnemer woonachtig zijn in Europa. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten 
van deelname.
De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig op onpartijdige wijze.
Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via 
of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via 
social media.
Duux kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden 
gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de 
winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
Medewerkers van Duux zijn uitgesloten van deelname.
Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te 
reageren, anders worden er door Duux nieuwe winnaars gekozen.
Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Duux BV en de door haar 
ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend 
opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt 
vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor 
reclamedoeleinden.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen 
door Duux.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden 
uitgesloten van deelname.
Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Duux via 
service@duux.com. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging 
telefonisch of via e-mail een reactie.
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