Hoe werkt de actie?
Om kans te maken op een antislip cursus t.w.v. circa € 100 - excl. BTW moet u het volgende doen:
•
•
•
•

Maak een vrijblijvende afspraak met een 3M vertegenwoordiger door middel van de
antwoordkaart van de campagne ‘Zichtbaar beter’.
Of u schrijft u in voor de eNews Verkeersveiligheid, welke 4x per jaar wordt verstuurd. U
kunt zich te alle tijden weer afmelden voor deze nieuwsbrief, conform de privacy richtlijnen
van 3M.
3M loot uit de inzendingen 3 winnaars.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar wordt door 3M benaderd.

Actievoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Actie wordt aangeboden door: 3M Nederland BV, gevestigd te Industrieweg 24, 2382
NW Zoeterwoude, Nederland.
De Actie loopt van 1 november tot en met 21 december 2011. Deelnemers kunnen de
gegevens inzenden tot en met 21 december. Inzendingen na 21 december worden niet meer
in behandeling genomen.
Bij deelname zal u worden verzocht enkele persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam,
zakelijk adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum te verstrekken.
Deze persoonsgegevens zullen door 3M Nederland B.V. worden verwerkt conform de
geldende privacywetgeving, en uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de afhandeling
van uw deelname.
Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecommuniceerd. De winnaar wordt door 3M
Nederland B.V. op de hoogte gesteld.
Uit de inzendingen wordt aan het einde van de actieperiode door 3M Nederland 3 winnaars
geloot.
Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname kunnen
worden uitgesloten.
3M Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te
schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op
www.3M.nl/verkeersveiligheid.
Werknemers van 3M Nederland B.V. of door 3M Nederland B.V. ingehuurde derden zijn
uitgesloten van deelname.
Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3M Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
3M Nederland B.V.
Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande
Actievoorwaarden.

