OCBS Tombola*
ACTIEVOORWAARDEN
'Champions League Final’
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Sony Mobile georganiseerde actie
'Champions League’ (verder te noemen: de Actie). Deze Actie is geïnitieerd door Sony Mobile
Communications Inc. kantoorhoudende aan de Da Vincilaan 7 1935 te Zaventem (hierna te
noemen: Sony Mobile) onder de vorm van een OCBS (Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport
VZW – Boechoutlaan 9 -1020 Brussel). De tombola, geeft de gelegenheid aan het O.C.B.S. om acties
ten bate van de Belgische sport te ondernemen. K.B. n°III/42/4.529/16 van 18/12/2016.
1. Actie
De Actie dient ter promotie van de Xperia L1, Xperia XA1, Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra, Xperia
XZ1 of Xperia XZ Premium met een Base of Telenet abonnement verkocht in een Base of Telenet
winkel (hierna te noemen: Actieproduct). De Actie voor het Actieproduct loopt van 01-02-2018 tot en
met 21-04-2018 (hierna te noemen: Actieperiode). Het betreft een tijdelijke Actie. De Actie is alleen
geldig bij aankoop van een nieuw Actieproduct met Base of Telenet abonnement in een Base of
Telenet winkel, met een Belgische of Luxemburgse IMEI nummer binnen de Actieperiode.
Sony Mobile behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten
of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de Actievoorwaarden zal
dan op https://sonymobilepromotions.be/voorwaarden geplaatst worden met vermelding van de
datum van wijziging.
2. Deelname
Iedereen die tijdens de Actieperiode een Actieproduct koopt in een Base of Telenet winkel neemt
automatisch deel aan deze Actie. De deelname aan de Actie is gratis. Alle Deelnemers worden in
een aparte database van Base en Telenet toegevoegd. Onder alle Deelnemers zullen bij middel van
trekking door Gerechtsdeurwaarder Meester Marc Vermeulen twee winnaars worden geselecteerd.
Om in aanmerking te komen voor een prijs dient de Deelnemer woonachtig te zijn in België of
Luxemburg, minimaal 18 jaar oud te zijn en te voldoen aan de actievoorwaarden.
Elke Deelnemer neemt per Actieproduct eenmalig deel aan deze Actie.
3. Gegevens
Bij selectie van de winnaars worden persoonsgegevens en gegevens van het Actieproduct
opgevraagd. Onder deze gegevens vallen: naam, geboortedatum, huisadres, e-mailadres, EAN
code en IMEI-nummer, winkel in dewelke het product werd gekocht en aankoopdatum. Deze
gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de Actie.
Indien uit gegevens van Sony Mobile of een van de deelnemende partners blijkt dat het
Actieproduct binnen twee weken retour is gestuurd en/of wederverkocht wordt, vervalt het recht op
de Actie. Het recht op de Actie vervalt ook wanneer uit de gegevens blijkt dat het toestel een
tweedehands toestel is.
Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde
partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om
dergelijke personen/partijen uit te sluiten van Deelname.
Sony Mobile heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig
legitimatiebewijs te tonen en het originele aanschafbewijs en originele verpakking van het
Actieproduct op te sturen.
Bij vermoedens van fraude of onterechte deelname, kan de Organisator zonder opgaaf van reden
besluiten bepaalde deelnemers uit te sluiten.

De gegevens zullen enkel behandeld en gebruikt worden door Base of Telenet, Sony Mobile België
en het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport in het kader van het beheer van deze tombola
en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de behandeling van gegevens met een persoonlijk
karakter. De gegevens zullen evenmin worden verkocht, uitgeleend, verhuurd of meegedeeld aan
derden, op welke manier dan ook, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
U hebt het recht om deze gegevens te raadplegen, te corrigeren en te schrappen op eenvoudig
verzoek aan Sony Mobile, Da Vincilaan 7 1935 te Zaventem en/of Telenet NV, Neerveldstraat 105
1200 Brussel en/of vzw OCBS Boeckhoutlaan 9 in 1020 Brussel.

5. Prijzen
Er zijn in totaal 2 VIP arrangementen voor de UEFA Champions League-finale in Kiev voor 2
personen te winnen, van 25 tot 27 mei. Vluchten vanuit Brussel, 2 hotelovernachtingen, transfers,
eet en drank vouchers tijdens de match, reisverzekering, een giftback en branded merchandsie zijn
inclusief. De winnaars wordt bekend gemaakt een week na het einde van de actie op maandag 23
april.
De waarde van de Prijs is niet inwisselbaar noch in speciën, noch in natura.
6. Aansprakelijkheid
Sony Mobile, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor
enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de
Actie.
Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen
enkele wijze een verplichting voor Sony Mobile.
Sony Mobile, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor
enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op
de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de
presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links
naar de websites van derden.
7. Klachten of geschillen
Deze Actie is uitsluitend geldig binnen België en Luxemburg voor de Xperia XA met een Belgische
of Luxemburgse IMEI nummer binnen de Actieperiode.
Op https://sonymobilepromotions.be/FAQ worden Veelgestelde Vragen getoond, kijk hier eerst om
te zien of je vraag daar tussen staat.
Sony Mobile behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie,
wanneer zij van mening is dat de deelnemer een of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft
overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch
ontoelaatbaar heeft gehandeld;
Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en
met alle beslissingen die Sony Mobile inzake deze actie neemt. Over deze Actievoorwaarden kan
niet worden gecorrespondeerd.
Sony Mobile Communications Inc. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen
Deze tombola staat onder toezicht van Meester Vermeulen, Gerechtsdeurwaarder te Brussel.
Bij betwisting zijn de beslissingen van Meester Vermeulen onherroepelijk.
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