Actievoorwaarden
“Get Fit with Dahua”
 De Algemene Voorwaarden gelden voor de mei actie, die georganiseerd wordt Dahua
Europe B.V.
 Per deelnemer kan er in totaal 1 gift worden ontvangen.
 De gifts per categorie zijn vooraf bepaald.
 Ordergrootte vanaf € 3.000 tot € 3.999,99:
o Fitbit Charge 4 Zwart
 Ordergrootte vanaf € 4.000 tot € 5.999,99:
o Bose Sport Earbuds Zwart
 Ordergrootte vanaf € 6.000:
o Samsung Galaxy A52 128GB Zwart 5G
 Bij deze orders mogen Hard Disks niet worden meegteld in de ordergrootte.
 De promotie is alleen van toepassing op deelnemende, officiële Dahua-distributeurs.
 Gifts worden verstrekt door betreffende Dahua-distibuteur.
 Alleen geldig op orders van producten van Dahua.
 Promotieperiode is van 1 mei tot 31 mei 2021. Geplaatste order MOET dus in deze periode
vallen.
 Algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van spellings- en typefouten. Dahua Europe
B.V. behoudt zich het recht voor om de duur van de actie tijdens de actieperiode aan te
passen.
 Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met het delen van informatie tussen Dahua
Europe B.V. en distributeurs.

Loterijvoorwaarden
“Get Fit with Dahua”
 Het meespelen in deze loterij houdt in dat u verklaart in te stemmen met deze Algemene
Voorwaarden.
 Dahua Europe B.V. kan op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen, dit zal dan op
de landingspagina betreffende deze promotie en per e-mail kenbaar worden gemaakt.
 De uitleg en uitvoering van de Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen bindend. Op het moment
dat er zich iets voor doet, waar in de Algemene Voorwaarden niet over gesproken wordt, dan is de
beslissing van Dahua Europe B.V.
 Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.
 U dient de gegevens voor deelname naar waarheid in te vullen.
 Dahua Europe B.V. kan beslissen deelnemers uit sluiten van deelname, indien er onjuiste gegevens
worden verstrekt of fraude wordt gepleegd.
 Iedere deelnemer ontvangt maximaal 1 loterij ticket.
 Loterij tickets worden alleen verstrekt bij invullen van het online registratieformulier van Dahua.
 Het online registratieformulier kan ingevuld worden tot 14 juni 2021 – 23:59 uur, registraties die
hierna zijn geplaatst, zullen als ongeldig worden verklaard.
 Dahua Europe B.V. is niet aansprakelijk voor fouten op het registratieformulier of op de
landingspagina.
 De door u, in het registratieformulier, opgegeven ordergrootte wordt gecheckt bij de
desbetreffende Dahua-distributeur. Hierna wordt in de bevestigingsemail vermeldt aan
welke loterijcategorie men zal deelnemen en ontvangt u tevens uw loterij ticket incl. lotnummer.
 Loterij tickets worden enkel verstrekt door Dahua Europe B.V.
 U heeft alleen recht op een prijs als het lotnummer op uw loterij ticket tijdens de loterij getrokken
wordt.
 De trekking van de loterij zal op een door Dahua later te bepalen moment gehouden worden.
 De prijzen zijn niet in te wisselen voor geld of andere prijzen.

 Na de trekking zal de gewonnen prijs zo spoedig mogelijk worden toegestuurd naar het door u
opgegeven adres bij uw registratie. Heeft u uw prijs 4 weken na de loterij nog niet ontvangen, dan
kunt contact opnemen met Dahua Benelux: marketing.benelux@dahuatech.com
 Dahua Europe B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging als het gaat om
levertijden van de prijzen.
 Dahua Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van de producten.
 Dahua Europe B.V. is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die
rechtstreeks zorgen voor de levering van de gewonnen prijs.
 Indien u als deelnemer een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen
naar marketing.benelux@dahuatech.com.
 Opgegeven ordergrootte wordt gecheckt bij de desbetreffende Dahua-distributeur. Hierna wordt in
de bevestigingsemail vermeldt aan welke loterij men zal deelnemen.

Aanvullende loterijvoorwaarden
 De prijzen per categorie van de loterij zijn vooraf bepaald.
o Ordergrootte vanaf € 3.000 tot € 3.999,99:
 In deze categorie is één waardebon te winnen van € 200, De keuze hiervoor is uit een waarde bon voor:
o Nike, of
o Adidas, of
o Decathlon
o Ordergrootte vanaf € 4.000 tot € 5.999,99:
 In deze categorie is één waardebon te winnen van € 300, De keuze hiervoor is uit een waarde bon voor:
o Nike, of
o Adidas, of
o Decathlon
o Ordergrootte vanaf € 6.000:
 In deze categorie is één waardebon te winnen van € 400, De keuze hiervoor is uit een waarde bon voor:
o Nike, of
o Adidas, of
o Decathlon

