ACTIEVOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE HUAWEI CASHBACK ACTIE
De Huawei cashback actie (hierna "Actie" genoemd) wordt georganiseerd door Teqcycle Solutions
GmbH, Baierbrunner Strasse 31, 81379 München, Duitsland (hierna "TEQCYCLE").
DEELNAME EN ACTIE VOORWAARDEN
1. In aanmerking komen consumenten van 18 jaar en ouder met een vaste woon- of verblijfplaats in
Nederland (hierna "deelnemers" genoemd), die een van de onder paragraaf 2 genoemde Huawei
modellen in een bepaalde periode (hierna "Actieperiode" genoemd) in Nederland bij een deelnemende
(online) winkel kopen. Er kunnen maximaal twee toestellen per huishouden worden geregistreerd voor
deelname. Elk IMEI nummer (op de verpakking van het toestel herkenbaar als ‘IMEI’) kan maar een keer
deelnemen.
2. De volgende Huawei modellen met genoemde cashback bedragen nemen deel aan deze Actie:
Model

Cashback bedrag

Mate20 Pro

€ 125,00

Mate20

€ 100,00

P20Pro

€ 125,00

P20

€ 50,00

Mate20 Lite

€ 50,00

P20 Lite

€ 30,00

P smart+

€ 30,00

P smart 2019

€ 20,00

P smart

€ 20,00

3. De Actieperiode voor de modellen Mate20 Pro, Mate20, P20 Pro en P20 loopt van 21 januari tot en
met 28 februari 2019. De Actieperiode voor de overige modellen; Mate20 Lite, P20 Lite, P smart+, P
smart 2019 en P smart loopt van 1 februari tot en met 28 februari 2019.
4. Voor bovengenoemde modellen maakt TEQCYCLE het cashback bedrag over aan deelnemers die
voldoen aan alle actievoorwaarden.
5. Deze Actie geldt alleen indien het Huawei toestel dat onderdeel is van de Actie (in Nederland) is
aangekocht bij een van de volgende deelnemende (online) winkels: KPN, Telfort,
T-Mobile, Ben, Vodafone, hollandsnieuwe, Tele 2, Media Markt, Belsimpel, Mobiel.nl, GSM wijzer,

Coolblue, Bol.com., Wehkamp, BCC, Telecombinatie, Welcom, Optie 1, Ritel en GSMweb.
6. Deze Actie is uitsluitend geldig voor aankopen gedaan door consumenten. Bedrijven zijn uitgesloten
van deze Actie.
7. Om deel te nemen aan deze Actie, moeten deelnemers zich registreren op
www.huaweimobile.nl/promotie.
8. De registratie op www.huaweimobile.nl/promotie kan tot en met 15 maart 2019 plaatsvinden. Bij het
registreren wordt aan de deelnemer de volgende gegevens gevraagd: naam, voornaam, geboortedatum,
adres, e-mailadres, rekeningnummer, aankoopbewijs en IMEI van het toestel (+ foto, zie onderstaand).
Ook onderstaande stappen zijn nodig om de registratie te kunnen voltooien:
- Deelnemer dient het gedeelte op doos van het toestel, waar de informatie over het IMEI staat uit te
knippen.
- Deelnemer dient een foto te maken van het uitgeknipte gedeelte van de doos (met daarop het IMEI
nummer zichtbaar). Deze foto moet toegevoegd worden in het formulier.
- Deelnemer dient een scan van het aankoopbewijs bij het formulier te voegen.
Na de volledige registratie ontvangt de deelnemer per e-mail een deelnamebevestiging.
9. Na goedkeuring van de registratie zal TEQCYCLE aan deelnemers binnen 30 kalenderdagen het van
toepassing zijnde cashback bedrag overmaken.
10. In het geval dat deelnemer het toestel, waarvoor de cashback is uitbetaald, binnen 6 maanden na
aankoopdatum retourneert aan de winkel van aankoop, zal deelnemer het cashback bedrag moeten
terugbetalen aan TEQCYCLE. Hiervoor zijn de volgende account gegevens van toepassing:
Teqcycle Solutions GmbH
Kreissparkasse München
IBAN: DE84 7025 0150 0029 1128 93
BIC: BYLADEM1KMS
11. Indien niet alle gegevens en documenten op tijd en/of volledig zijn ingediend binnen de
registratieperiode, vervalt het recht op cashback betaling aan de deelnemer. Door het per e-mail
versturen van een bevestiging dat de deelnemer zich succesvol heeft geregistreerd verplicht TEQCYCLE
zich tot uitbetaling van de cashback.
UITSLUITING

12. Deelnemers waarvan de informatie onvolledig is en/of wiens documenten onjuist zijn of ontbreken,
worden per e-mail op de hoogte gebracht en gevraagd hun gegevens binnen de sluitingstermijn van de
registratie (31 maart 2019) aan te leveren. Als niet alle gegevens binnen de
registatietermijn correct of compleet zijn ingediend, zal TEQCYCLE deelnemers uitsluiten van de Actie.
13. Deelnemers zijn verplicht om het originele aankoopbewijs op verzoek van TEQCYCLE te kunnen
overleggen. Deze zal na succesvolle afronding van de registratie worden teruggestuurd.

AANSPRAKELIJKHEID

14. TEQCYCLE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies of verwijdering van gegevens als
gevolg van technische fouten, virussen of vertragingen binnen de wettelijke limieten.

PRIVACYBELEID
15. Persoonlijke gegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
16. Teqcycle verwerkt de persoonlijke gegevens en slaat deze op (naam, voornaam, adres,
e-mailadres, IMEI nummer, bewijs van aankoop) uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Actie.
De deelnemer kan zich terugtrekken van deelname aan de Actie door een e-mail te sturen naar
databescherming@teqcycle.com met als onderwerp "TEQCYCLE Stop". Als de persoonlijke gegevens niet
langer nodig zijn om de actie uit te voeren, zal TEQCYCLE deze verwijderen.

CONTACT
17. Voor vragen/opmerkingen kunt u t/m 31 maart 2019 telefonisch contact opnemen met TEQCYCLE
via 0800 9188 of per e-mail via promotiesnl@huawei.com.

OVERIGE
18. Door zich te registreren, gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
19. Overboekingen worden alleen uitgevoerd naar bankrekeningen in het SEPA-gebied.
20. TEQCYCLE behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te
zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal
op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.

21. Alle juridische relaties die voortvloeien uit of in verband staan met deze actievoorwaarden en de
Actie zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepassing van de voorschriften inzake de
internationale verkoop van goederen (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

