
Actievoorwaarden en uitleg Kia ‘Lucky Drive To Australia’- actie                  
 
Algemeen 

Deelnemers van de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden zoals hieronder 

opgenomen.  

 

De actie 

Kia Motors Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de De Corridor 25, (3621 ZA) te 

Breukelen, postbus 83, (3620 AB) Breukelen, tel: 0346 753 800, email: info@kia.nl, internet: 

www.kia.com (hierna: “Kia”) organiseert de actie met de naam: Kia Lucky Drive to Australia („de Actie‟). 

Op deze Actie is dit reglement van toepassing („Actievoorwaarden‟).  

 
Deelname 

1. De Actie „Kia Lucky Drive to Australia” is een actie voor natuurlijke personen die zich in de 

Actieperiode uit artikel 2 van deze Actievoorwaarden registreren voor deelname door het maken 

van een proefrit en het bij de dealer beschikbare formulier ‘Inschrijfformulier Kia Lucky Drive to 

Australia’ door de dealer laten inzenden naar marketing@kia.nl inclusief kopie van een geldig 

rijbewijs.  

2. De Actie „Kia Lucky Drive to Australia‟ loopt van 1 december 2017 tot en met 17 december 

2017. De winnaars van de actie ontvangen na afloop van de actieperiode persoonlijk bericht. 

3. Deelnemer en medereiziger dienen: 

a. Een vaste woonplaats in Nederland te hebben, (b) een minimumleeftijd te hebben van 18 

jaar (c) een geldig Nederlands paspoort te bezitten dat nog minimaal 6 maanden geldig is 

na 28 januari 2018 en (d) een geldig Nederlands rijbewijs te bezitten. 

4. De volgende categorieën van personen zijn aan deelname van de actie uitgesloten:  

a. medewerkers van Kia, al dan niet in dienstbetrekking; en  

b. personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie(s), 

evenals hun familieleden die op hetzelfde adres wonen.  

5. Kia behoudt zich het recht voor om een Deelnemer en zijn/haar medereiziger te diskwalificeren 

en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer en zijn/haar medereiziger op 

enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt 

jegens Kia of derden.  

 

Actiemechanisme “Kia Lucky Drive to Australia” 

1. Deelname wordt aangeboden aan natuurlijke personen die gedurende de actieperiode een 

proefrit hebben gemaakt in een van de nieuwe Kia-modellen bij een erkende Kia-dealer en 

vervolgens het bij de dealer beschikbare formulier ‘Inschrijfformulier Kia Lucky Drive to Australia’ 

door de dealer laten inzenden naar marketing@kia.nl inclusief kopie van een geldig rijbewijs.  

2. Voorwaarden voor deelname zijn de volgende:  

a. het maken van een proefrit in een Kia-model bij een erkende Kia-dealer. 

b. registratie tijdens de actieperiode, uitsluitend door inzending van het bij de dealer 

beschikbare ‘Inschrijfformulier Kia Lucky Drive to Australia’ inclusief kopie geldig rijbewijs 

c. akkoordverklaring met deze Actievoorwaarden. 

3. Uit alle Deelnemers van de Actie worden door Kia tussen 18 en 22 december 2017 willekeurig 

een winnaar getrokken. De winnaar wint 2 vliegtickets naar Melbourne, Australië, 3 

hotelovernachtingen en 2 kaarten voor het Australian Open in januari 2018.  

4. De winnende Deelnemer van de Actie krijgt persoonlijk bericht.  

5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil 

ontstaat tussen Deelnemer en zijn/haar medereiziger en Kia is het oordeel van laatstgenoemde 

bindend.  
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Prijzen 

1. De hoofdprijs betreft 2 vliegtickets naar Melbourne, Australië, 3 hotelovernachtingen en 2 

kaarten voor het Australian Open in januari 2018. Indien door onvoorziene omstandigheden de 

reis niet door kan gaan, zal een alternatieve reis aangeboden worden.  

2. De tweede prijs betreft 1 tennisracket gesigneerd door Rafael Nadal en wordt toebedeeld aan 

een andere winnaar dan de winnaar van de hoofdprijs. 

3. De prijs is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen en/of worden ingewisseld voor 

goederen of diensten. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs aan een 

Deelnemer vervalt deze aan Kia. Binnen twee werkdagen dient de prijs in ontvangst te worden 

genomen, ofwel geaccepteerd te zijn via de e-mail correspondentie. Wordt dit niet gedaan, 

vervalt de prijs en zal deze aan een andere Deelnemer worden toegekend. 

4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen zijn persoonsgebonden en zijn 

niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld. 

5. De tickets voor het Australian Open zijn onderhevig aan de voorwaarden van de toernooi 

organisatie. Deze kunt u vinden op https://www.tennis.com.au/wp-

content/uploads/2017/07/AO2018-Ticket-Conditions-of-Sale-and-Entry-v8-FINAL-MN190517.pdf  

6. De horeca- en gastvrijheidsmogelijkheden in het Melbourne Park alwaar het tennistoernooi 

plaatsvindt zijn tevens onderhevig aan voorwaarden welke u hier kunt vinden: 

https://www.tennis.com.au/wp-content/uploads/2017/05/AO-Hospitality-Conditions-AO2018-v4-

FINAL-MN160517.pdf 

 
 

Aansprakelijkheid 

1. Kia kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) onjuiste of 

onvolledige opgave van naam- en e-mailgegevens.  

2. Kia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of kosten die de 

winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met deelname aan deze Actie, en met de 

acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijzen.  

3. Kia besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het 

voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele 

onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Kia of andere 

door Kia openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan 

Kia worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Kia doen ontstaan.  

4. Kia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook van de Deelnemer en zijn/haar 

medereiziger, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Kia is verder ook 

niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook van Deelnemer en zijn/haar medereiziger 

die samenhangt met het gebruik van haar website of links naar websites van derden op haar 

website of andere technische faciliteiten.  

5. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Kia gelden eveneens voor door Kia 

ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.  
 

 

Gegevens Winnaar  
1. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer en zijn/haar medereiziger aan Kia het recht om 

zijn of haar persoonsgegevens, namelijk naam, woonplaats en portret, te gebruiken in het kader 

van berichtgeving met betrekking tot de Actie.  

2. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer medereizigers aan Kia het recht om zijn of 

haar persoonsgegevens, namelijk naam, woonplaats en portret, te gebruiken voor promotionele 

doeleinden. 



3. Tennis Australia Limited houdt zich het recht voor om persoonlijke informatie en foto’s van u    

en/of uw kind, genomen tijdens een activiteit of event georganiseerd door Tennis Australia, te 

gebruiken en te publiceren zonder uw toestemming en zonder betaling. 

 

 

Slotbepalingen  

1. Door deelname gaat de Deelnemer en zijn/haar medereiziger akkoord met deze 

Actievoorwaarden, het Privacy Statement en de voor het gebruik van de website van toepassing 

zijnde disclaimer van Kia. De Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de 

Actievoorwaarden alsmede de in de vorige volzin vermelde voorwaarden en verklaart 

nadrukkelijk daarmee in te stemmen. Kia behoudt zich het recht voor de Actie, naar eigen 

goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen 

en/of de prijs te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Kia op enige wijze 

gehouden is tot vergoeding van welke schade van Deelnemer en zijn/haar medereiziger dan 

ook. Indien de Actievoorwaarden worden gewijzigd dan wordt die wijziging op de 

Facebookpagina van Kia bekend gemaakt. Op de Actie en alle met de Actie verband houdende 

geschillen, direct of indirect, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met 

de Actie zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd. Vragen, 

opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden 

gemaakt aan Kia (telefoonnummer 0346-753 800). Kia zal zich naar beste kunnen inspannen om 

eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.  

2. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Een ieder die 

meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij 

de Kansspelautoriteit, Wijnhaven 24 (2511 GA), Den Haag.  

3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Kia 

Motors Nederland B.V. 

 
 
 
 
 

http://www.kia.com/nl/content/privacy-statement/

