1. LEBARA PLAY PROMOTIE
ALGEMENE VOORWAARDEN PROMOTIE
Nummer hulplijn – 0800 020 1720 of 01 074 20 124 – E-mail: PlayCS@lebara.com
De LEBARA PLAY Promotie (hierna "Promotie" genoemd) wordt gepromoot door Lebara Media Services
Limited, op het geregistreerde adres 25 Copthall Avenue, Londen, EC2R 7BP (de "Promotor").
In aanmerking komend
2.1 De Promotie is toegankelijk voor Lebara Mobile klanten die woonachtig zijn in Nederland. Medewerk(st)ers
en directe familie van de Promotor (gedefinieerd als ouders, broer(s) en/ of zus(sen), kinderen en partners,
ongeacht woonplaats), aanverwante bedrijven, hun vertegenwoordigers of individuen die professioneel
verbonden zijn aan de Promotie worden niet meegerekend.
2.2 Teneinde in aanmerking te komen voor de Promotie dienen deelnemers hun Lebara Mobile account op te
waarderen tussen 1 april 2016 en 1 juli 2016 ("Promotieperiode"). Wordt dit vóór of na de promotieperiode
gedaan, dan kan er niet worden geprofiteerd van de Promotie.
Kwalificerende producten en geschenken
2.3 De producten voor deze Promotie geldt voor iedere Lebara opwaardering, behalve de €1 voucher.
2.4 Het geschenk voor deze Promotie is een maand lang het Turkse, Poolse of Nollywood Lebara Play
Filmpakket.
2.5 U kunt meerdere keren aanspraak maken op een maand lang Lebara Play zonder extra kosten.
2.6 Er wordt geen contant geld uitbetaald voor deze Promotie.
2.7 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de Promotor het recht een alternatief geschenk aan te
bieden van gelijke of grotere waarde.
Proces van aanspraak
2.8 Om aanspraak te kunnen maken op de Promotie dienen deelnemers hun Lebara Mobile account op te
waarderen met een Lebara Mobile opwaardering. Vervolgens dient de deelnemer MOVIE te SMSEN naar 8800.
De deelnemers zullen daarna een SMS ontvangen met een specifieke code waar ze zichzelf kunnen registeren
om te kunnen profiteren van een maand lang Lebara Play films.
2.9 Deelnemers dienen zich dan te registeren op de Lebara Play website door middel van de aanwezige link in
bovengenoemde SMS.
2.10 Hierna dienen deelnemers het Lebara Play Filmpakket te selecteren waar ze in geïnteresseerd zijn en hun
promocode in te voeren. Deelnemers zijn direct bevoegd om het gekozen Lebara Play Filmpakket gratis te
gebruiken gedurende 30 kalenderdagen.
2.11 Na 30 kalenderdagen (deze gaan in op het moment van registratie door middel van de specifieke link
genoemd in clausule 9) dienen deelnemers een abonnement te nemen op Lebara Play als zij willen blijven
profiteren van de Lebara Play diensten.
2.12 Als binnen 2 dagen na inschrijving de deelnemer het geschenk nog niet heeft ontvangen, kan hij/ zij binnen
40 dagen na inschrijving contact opnemen met de Promotor via PlayCS@lebara.com. Tot onze spijt worden
verzoeken die worden ingediend na deze periode niet geaccepteerd.
2.13 De Promotor heeft het recht om alle claims te verifiëren teneinde zichzelf tegen onwetmatige, ongeldige of
repetitieve claims te beschermen.
2.14 De Promotor wordt niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld voor technische, hardware-, software-,
server-, website- of andere defecten of schade die deelnemers de toegang tot de Promotie belet. Claims die door
middel van fax, telefoon of e-mail ingediend zijn worden niet geaccepteerd. Onleesbare, onvolledige of
gewijzigde inschrijvingingen worden als ongeldig beschouwd, net als inschrijvingen die niet worden voltooid
conform de Algemene Voorwaarden.

Privacy en gegevensbescherming
2.15 Persoonlijke gegevens die gerelateerd zijn aan deelnemers zullen door de Promotor alleen worden gebruikt
voor deze Promotie conform de Britse wetgeving betreft gegevensbescherming. Zie ook het Lebara gegevens
privacybeleid op Lebara´s website.
Algemeen
2.16 De Promotor heeft het recht om zonder aankondiging de Promotie te annuleren of de Algemene
Voorwaarden aan te passen. Iedere aanpassing van de Algemene Voorwaarden zal bekend gemaakt worden op
deze website.
2.17 Om aanspraak te kunnen maken op deze aanbieding dienen kandidaten de Algemene Voorwaarden gelezen
en geaccepteerd te hebben.
2.18 Deze Algemene Voorwaarden zijn bepaald door de Britse wet.

