ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ‘CEOL N10 /RCD-N10 Cashback-actie’ van
Sound United Europe, onderdeel van D&M Europe B.V. KvK-nummer: 17073774, Beemdstraat 11
(5653 MA), Eindhoven, Nederland (“Sound United”)
DE ACTIE
1. Koop een CEOL N10 of RCD-N10 en ontvang 50 euro cashback.
2. Deze actie geldt voor aankopen in de periode 15 november 2018 t/m 31 januari 2019
(aankoopdatum is leidend).
3. De actie is geldig voor iedere CEOL N10 of RCD-N10 die wordt gekocht in het Verenigd
Koninkrijk, Nederland of België.
4. De sluitingsdatum voor alle claims is 28 februari 2019. Claims die na deze datum worden
ingediend, zullen geheel naar goeddunken van Sound United in behandeling genomen
worden.
5. Om de cashback te ontvangen, bent u verplicht alle gegevens op het actieformulier in te
vullen en te versturen, voorzien van een geldig aankoopbewijs:
- Een geldig aankoopbewijs is een compleet origineel of leesbare kopie van de
aankoopfactuur of bon waar in iedere geval de aankoopdatum, de adresgegevens van de
distributeur, groothandel of installateur en een correct en compleet uniek serienummer
op staan.
- Ieder aankoopbewijs is slechts één keer geldig.
- Incomplete inzendingen worden niet in behandeling genomen.
6. Deze actie geldt alleen voor nieuwe producten en niet voor tweedehandsproducten.
7. Deelname is alleen mogelijk via het online actieformulier op:
http://promotions.soundunited.com
8. Het cashbackbedrag wordt niet contant aan u uitbetaald, maar wordt uitsluitend op uw
bankrekening gestort (zorg ervoor dat u de juiste bankgegevens invult).
9. De betaling vindt binnen 60 dagen na goedkeuring van uw claim plaats.
10. Sound United kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ontbrekende gegevens of
als de gevraagde informatie niet correct is ingevuld.
11. Door deelname aan deze actie en het verzenden van de documenten en bijlagen
gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en verklaart hij
dat de gevraagde informatie correct en naar waarheid is ingevuld.
DEELNEMERS
12. Deelname is uitsluitend toegestaan voor consumenten die 18 jaar of ouder zijn op het
moment van deelname.
13. Deelnemers moeten een bankrekening hebben in hun land van verblijf.
14. Professionals en bedrijven van welke soort dan ook zijn uitgesloten van deelname.
Voor vragen over deze actie kunt u contact opnemen met soundunited@mconomygroup.com
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GEGEVENS
15. Indien van toepassing worden alle gegevens die tijdens de duur van deze actie geregistreerd
zijn, geheel in overeenkomst met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving inzake
gegevensbescherming verzameld, bekeken, verwerkt en opgeslagen.
16. Deze actie wordt verwerkt door 10XCREW B.V. met vestigingsadres: Schillingweg 41 2153 PL,
Nieuw-Vennep, Nederland. Volgens de AVG is 10XCREW B.V. de verwerker en Sound United
de controller. De partijen hebben een gegevensverwerkingsovereenkomt afgesloten om uw
gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
te beschermen.
17. Alleen de noodzakelijke gegevens voor deze actie zullen worden verwerkt, met name naam,
e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en aankoopdetails.
18. Na uitbetaling van de cashback, zal de verwerker deze gegevens binnen 3 maanden na de
sluitingsdatum van de actie verwijderen, tenzij u heeft aangegeven andere acties en/of
aanbiedingen per e-mail te willen ontvangen.
19. De details en informatie die de deelnemer aanlevert bij de registratie voor de actie of het
claimen van de cashback worden alleen gebruikt door Sound United en 10XCREW om uw
cashback te verwerken. Uw gegevens worden alleen door Sound United gebruikt voor
commerciële doeleinden als u zich actief aanmeldt voor de nieuwsbrief.
20. De persoonlijke gegevens van de deelnemer zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld, in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en zullen
niet worden doorgestuurd naar derden, anders dan bovengenoemde verwerker.
21. De deelnemer behoudt altijd het recht om gegevens in te zien, veranderen, aanpassen of
verwijderen. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Sound United
https://www.denon.co.uk/uk/about/privacy-policy
DISCLAIMER
Sound United is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of verwonding van welke aard dan ook,
geleden door een deelnemer onder deze actie. Sound United is niet aansprakelijk voor het niet
nakomen van deze aanbieding als dit veroorzaakt wordt door overmacht vormende omstandigheden
die ervoor zorgen dat, zonder de schuld van een der partijen, nakomen onmogelijk is of die
uitvoering naar tevredenheid verhindert. Sound United behoudt zich te allen tijde het recht voor
deze actie nietig te verklaren, aan te passen en/of te wijzigen en de voorwaarden te wijzigen zonder
daarvoor aansprakelijk gehouden te kunnen worden.
WET EN RECHTSPRAAK
Deze algemene voorwaarden en mogelijke disputen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee
ontstaan worden beheerd door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht en zijn onderhevig aan
de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank.
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