ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG
“KIA ZOMERHITS” ACTIE
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 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 Zomer Hits’ („de Actie‟).
Op deze Actie is dit reglement van toepassing („Actievoorwaarden‟).
Deelname
1) De actie “Kia Zomer Hits” is voor natuurlijke personen die in de actieperiode uit artikel 2 een
vrijblijvende taxatie doen via kia.com.
2) De actie “Kia Zomer Hits” loopt van maandag 3 juni 2019 tot en met zondag 30 juni 2019.
3) Een Deelnemer dient:
a. zijn vaste woonplaats in Nederland te hebben en (b) een minimumleeftijd te hebben van
18 jaar en (c) in bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
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 te diskwalificeren en/of van deelname uit te
sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze
actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Kia of derden.
Actiemechanisme
6) Deelname wordt aangeboden aan natuurlijke personen die gedurende de actieperiode deelnemen
aan de winactie door een vrijblijvende taxatie te doen op kia.com.
7) Voorwaarden voor deelname zijn de volgende:
a) In bezit zijn van een taxatieofferte van de erkende Kia-dealer mét wincode
b) akkoord gaan met deze Actievoorwaarden
8) Het proces is als volgt:
a. Op de speciale actiepagina op kia.com kan deelnemer zijn/haar wincode invoeren en
zijn/haar gepersonaliseerde frisbee bestellen.
b. De deelnemer kan zijn of haar frisbee ophalen bij de Kia-dealer die ook het inruilvoorstel
heeft uitgebracht. De deelnemer ontvangt via e-mail een bericht vanaf wanneer de frisbee
kan worden opgehaald.
c. Wanneer de deelnemer bij de dealer één van de 30 gouden frisbees vindt, wint de
deelnemer een JBL GO2 speaker ter waarde van € 30.
d. Dit is een volstrekt willekeurig proces, zowel deelnemer als Kia als de Kia-dealer kunnen
geen invloed uitoefenen op de uitkomst.
9) Het proces is zo ingericht dat alle rode 30 JBL GO2 speakers worden uitgereikt.
10) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil
ontstaat tussen Deelnemer en Kia of Kia-dealer is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
Prijs
11) Met deze “Kia Zomer Hits” actie ontvang iedereen met een taxatievoorstel in de actieperiode een
gepersonaliseerde LP-frisbee. De deelnemers die 1 van de 30 gouden frisbees vinden winnen
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additioneel een rode JBL GO2 speaker ter waarde van € 30,-. 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. De frisbee
dient binnen vier weken nadat de frisbee klaarligt bij de dealer opgehaald te worden. Wordt dit niet
gedaan dan vervalt de prijs aan Kia.
12) Eventuele over de prijs verschuldigde belasting komt geheel voor rekening van Kia.
Aansprakelijkheid
13) Kia kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor (de gevolgen van)
onjuiste of onvolledige opgave van naam- en e-mailgegevens.
14) 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.
15) 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.
16) Kia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook van de Deelnemer, 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 die samenhangt met het gebruik van haar website of links
naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
17) Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Kia gelden eveneens voor door Kia
ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
Gegevens Winnaar
18) Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer aan Kia het recht om zijn of haar
persoonsgegevens, namelijk naam, e-mailadres, telefoonnummer en portret, te gebruiken in het
kader van berichtgeving met betrekking tot de Actie.
Slotbepalingen
19) Door deelname gaat de Deelnemer 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.
20) 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 dan ook. Indien de Actievoorwaarden worden gewijzigd dan wordt die
wijziging op de actiepagina van de actie van Kia bekend gemaakt.
21) 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.
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22) 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.
23) 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.
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