Actievoorwaarden Rio Mare Sardinefilets 1,50 Retour actie 2017

I

Algemeen
Aanbieder van de Rio Mare actie is Bolton Nederland BV, Antwoordnummer 58791, 3508 WH te Utrecht.
De actie heeft uitsluitend betrekking op Rio Mare Sardinefilets.

II

Persoonsgegevens en actieperiode
Bij deelname aan de actie zal u worden verzocht enkele persoonsgegevens, zoals naam, adres en
bankrekeningnummer te verstrekken. Alle persoonsgegevens zullen door Bolton Nederland B.V. alleen worden
verwerkt en gebruikt ten behoeve van de afhandeling van uw deelname aan de actie. U stemt hierbij nadrukkelijk
in met het genoemde gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens.
In het geval u aanvinkt dat Rio Mare u mag mailen voor nieuws en acties zal uw e-mail adres ook opgeslagen
worden voor marketingdoeleinden.
De actieperiode loopt tot 1 oktober 2017 en geldt alleen voor Rio Mare Sardinefilets die in Nederland zijn gekocht
binnen de genoemde periode. De kassabon geldt hiervoor als bewijs.

III

Deelname
Aan de actie kan worden deelgenomen tot 1 oktober 2017 indien een product van de Rio Mare Sardinefilets is
gekocht (olijfolie of rode peper), de originele kassabon is geüpload, het gehele aanvraagformulier is ingevuld en
akkoord wordt gegaan met deze actievoorwaarden. De originele kassabon dient als bewijs bewaard te worden.
Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en een Nederlandse
bankrekening heeft.
Na aankoop van een actieproduct heeft u maximaal 2 weken de tijd om het formulier in te vullen. Voor het retour
krijgen van het bedrag van €1,50 onderneemt u onderstaande stappen:
1. Ga op www.riomare.nl naar de speciale actiepagina.
2. Vul uw gegevens in en upload de originele kassabon met omcirkeld de datum van aankoop en het
aankoopbedrag. Een foto of scan van een kopie aankoopbewijs wordt niet geaccepteerd.
3. Dien uw aanvraag maximaal 2 weken na aankoop van het product en uiterlijk 31 oktober 2017 in.
4. Accepteer deze actievoorwaarden.
Er kan slechts één keer per persoon, per adres, per bonnetje en per Nederlandse IBAN rekening deelgenomen
worden, met een maximum van 1 product. U ontvangt €1,50 retour via de bank. Het bedrag wordt binnen 6
weken nadat Rio Mare een geldige en volledig ingevulde terugbetalingsaanvraag heeft ontvangen teruggestort.
Rio Mare is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte en/of vertraagde inzendingen.

IV

Slotbepalingen
Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of geopenbaard zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bolton Nederland B.V..
Bolton Nederland B.V behoudt zich ten alle tijden het recht voor de actie tussentijds te wijzigen en/of de actie
voortijdig te beëindigen om haar motiverende redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens haar
kan doen gelden. Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
In geval van klachten over de Rio Mare actie dient u deze schriftelijk aan bovengenoemde postbus of per email
aan info@riomare.nl te sturen. Binnen 6 weken zal per e-mail contact met u worden opgenomen. Klachten dienen
vóór 31 oktober 2017 te worden ingediend.
Bij andere vragen over de actie kunt u gratis telefonisch contact opnemen met Bolton Consumentenservice op
telefoonnummer 0800-0234566 (op werkdagen van 9.00 uur – 12.00 uur) of mailen naar info@riomare.nl.
Deze actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.riomare.nl.
Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.

Tiel, februari 2017

