Actievoorwaarden
Aan deze actie kunnen alleen deelnemers mee doen die woonachtig zijn in Benelux, of een geldig
Benelux postadres kunnen opgeven: prijspakketten zullen niet buiten de Benelux worden verstuurd.
De actie 'Win! Faith (Remastered) Special Edition' houdt in dat George Michael NL door middel van
loting 3x de 'Faith (Remastered) Special Edition' weggeeft aan deelnemers die de correcte antwoorden
op de prijsvraag hebben doorgemaild. Over de uitslag van de loting en de toekenning van de prijzen
kan niet worden gecorrespondeerd.
De actie loopt vanaf 1 september tot 22 september 2010. Er zijn in totaal 3 prijsvragen. Bij elke
prijsvraag verloten wij 1 x 'Faith (Remastered) Special Edition'. Een prijsvraag kan uit meerdere
vragen bestaan.
Je mag aan alle drie prijsvragen meedoen, echter elke prijs wordt maar één keer per deelnemer/adres
uitgekeerd.
Iedere deelnemer die de correcte antwoorden heeft ingestuurd, doet mee aan de loting en maakt kans
op de 'Faith (Remastered) Special Edition'. De winnaars krijgen uiterlijk 2 dagen na het eindigen van
de weekprijsvraag persoonlijk bericht via email.
Bij elke prijsvraag verloten wij naast de 'Faith (Remastered) Special Edition', ook 1 x 'Faith
(Remastered) Standard Edition' als troostprijs. Iedere deelnemer die de correcte antwoorden heeft
ingestuurd maakt ook kans op deze troostprijs.
De prijzen worden op 23 september 2010 naar de winnaars verstuurd zodat ze de prijs op de dag van
release in huis zullen hebben.
De prijzen kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld.
Na uitreiking van de prijzen dragen George Michael NL en Sony Music Entertainment Netherlands BV.
geen enkele aansprakelijkheid meer.
George Michael NL en Sony Music Entertainment Netherlands BV. zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele gebreken van TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging,
staking, beschadiging of verlies).
George Michael NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor server-, netwerk- en/of
computerstoringen.
Adresgegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de prijs, ze worden niet gedeeld met
derden en uiterst vertrouwelijk behandeld. Na afloop worden alle gegevens vernietigd.
George Michael NL behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden en zonder
eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
Bij afgelasting van de actie kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.
George Michael NL kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van
deze actievoorwaarden wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
Door deelneming aan deze actie aanvaardt men deze actievoorwaarden.

