Promotie: Win 'een jaar pizza's' om ons feedback te geven
- Alleen offline / online ingevulde enquêtes
• De promotie is alleen toegankelijk voor inwoners van Nederland, van 18 jaar of ouder, met uitzondering
van werknemers (en hun naaste familieleden) van PJ Europe Group BV, de aan haar gelieerde bedrijven of
dochterondernemingen en iedereen die beroepsmatig geassocieerd word met de promotie of een lid van
een dergelijke persoons familie.
• Door deel te nemen aan de promotie, worden deelnemers geacht deze algemene voorwaarden en
eventuele andere vereisten van PJ Europe Group B.V. te hebben gelezen, aanvaard en ermee akkoord te
gaan.
• Om deel te nemen moeten deelnemers een bestelling plaatsen en vervolgens onze
klanttevredenheidsenquête op www.papatalk.nl invullen en indienen met het winkel-ID / gegevens op de
kassabon, doossticker of e-mailenquête.
• Deelnemers moeten hun bestelnummer en Papa John's winkel-ID opgeven om de enquête offline te
voltooien.
• Slechts één item per bestelnummer.
• Aan het einde van elke maand wordt één winnaar willekeurig geselecteerd door een geautomatiseerd
selectieproces uit onze online / offline ingevulde enquêtes.
• De prijs bestaat uit twaalf bonuscodes voor een enkel pizzapakket, die elk zorgen voor één gratis grote
pizza per maand voor één winnende deelnemer.
• Vouchercodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of promoties.
• Zelf samengestelde pizza: maximaal 4 toppings, extra toppings worden als extra in rekening gebracht.
• De prijs omvat geen gevulde korst, maar deze kan worden toegevoegd voor een extra bedrag van € 3,50
• Elk van de vouchercodes is slechts een periode van een maand geldig. De 12 onlinecodes worden
allemaal binnen zeven dagen nadat de winnaar de ontvangst heeft bevestigd, aan de winnaar verstrekt,
maar elke online code is slechts gedurende een maand actief achtereenvolgend gedurende 12 maanden,
zodat de winnaar elke keer kan genieten van zijn gratis pizza per maand gedurende 12 opeenvolgende
maanden. Om elke maand hun gratis grote pizza te claimen, moet de winnaar bestellen via:
papajohns.co.nl
• De prijs van een gratis pizza per maand gedurende 12 maanden is alleen in de winkel af te halen. Er is
geen andere beloning (financieel of anderszins).
• Als een winnaar niet binnen veertien dagen nadat hij voor het eerst heeft gewonnen zich gemeld heeft,
de ontvangst heeft bevestigd, zal PJ Europe Group B.V. willekeurig een nieuwe winnaar selecteren.
• Er is geen alternatief, contant of anderszins, voor de vermelde prijs. De prijs kan niet worden
ingewisseld voor geld en is niet overdraagbaar.
• Alle gemaakte kosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
• PJ Europe Group B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken verdere deelname aan de
promotie te diskwalificeren van personen die de werking van de promotie hebben gemanipuleerd of om
op enigerlei wijze te handelen in strijd met deze algemene voorwaarden.
• Deze voorwaarden en de promotie zijn onderworpen aan Nederlands recht en de exclusieve
bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.
• Deze promotie kan op elk moment worden geannuleerd of gewijzigd door PJ Europe Group B.V. zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Alle persoonlijke gegevens van deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse
wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de organisator.
Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie
• De beslissing van de organisator is definitief en bindend in alle zaken die betrekking hebben op de
wedstrijd en er zal geen correspondentie worden gedaan.
• De organisator is niet aansprakelijk voor aanvragen die om technische redenen niet zijn ontvangen,
onvolledig of vertraagd. Bulk of inzendingen van derden worden niet geaccepteerd.
• De namen van de winnaars zijn beschikbaar door een e-mail / zelf-geadresseerde envelop te sturen
naar Papa John's Nederland, Noorddammerlaan 29, 1085 XZ, Amstelveen
• Door deel te nemen aan de Promotie, stemmen deelnemers ermee in gebonden te zijn aan de algemene
voorwaarden en de winnaars stemmen in om deel te nemen aan elke redelijke publiciteit die vereist is
voor en namens de Organisator.

