Actievoorwaarden M&M's® Movies 2018 Actie
I.

II.

Algemeen
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de M&M's® Movies 2018 Actie (‘Actie’) die
georganiseerd wordt door Mars Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Pattonweg
1, 5466 AG te Veghel, KvK-nummer: 16021492 ('Mars').

2.

Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich automatisch akkoord met deze
voorwaarden ('Actievoorwaarden').

3.

Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website www.m-ms.nl
('Website').

4.

De Actie wordt aangeboden ter promotie van M&M's ®, Maltesers®, Twix® en Snickers®.

Deelname en Mechanisme
5.

De Actie is tijdelijk en loopt gedurende zeventien (17) weken, van maandag 3 september 2018
tot en met maandag 31 december 2018 ('Actieperiode').

6.

Deelname aan de Actie
'Actieverpakking(en)':
-

geschiedt

via

de

aankoop

van

(één

van)

de

volgende

M&M's® Pinda 300g;
M&M's® Choco 300g;
M&M's® Crispy 255g;
Maltesers® 300g;
Twix® Bites 206g;
Snickers® Bites 200g.

Voor de Actieverpakkingen geldt dat deze beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt (‘OP=OP’).
7.

De Actieverpakkingen zijn te herkennen door de actieflash "Huur een film via Google Play voor
slechts €0,99" en door de verwijzing naar de Actie op andere plekken op de Actieverpakking.

8.

Aan de binnenkant van alle Actieverpakkingen vind je een unieke code bestaande uit 10 tekens,
die op de website van Google Play of via de Google Play app is in te wisselen voor het huren van
één (1) film uit het actieaanbod tegen betaling van € 0,99 ('Actiecode').

9.

Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de Actieperiode:
-

op de website van Google Play of via de Google Play app inlogt op zijn/haar Google
account;
via de knop 'Redeem/Tegoed inwisselen' de Actiecode invoert en akkoord gaat met de
algemene voorwaarden van Google Play; en
één (1) van de geselecteerde films huurt, akkoord gaat met de (service)voorwaarden
van Google Play en de betaling van € 0,99 voldoet ('Deelnemer').

10. De Deelnemer dient de originele Actieverpakking met Actiecode goed te bewaren. Mars kan de
Deelnemer verzoeken om de originele Actieverpakking te overleggen ter controle van rechtmatige
deelname. Mars kan de Deelnemer van deelname aan de Actie uitsluiten, indien de Deelnemer de
originele Actieverpakking niet binnen één (1) week nadat Mars hierom heeft verzocht kan
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overleggen. De Deelnemer kan dan geen aanspraak maken op het huren van een geselecteerde
film via Google Play voor het bedrag van € 0,99 of enige (schade)vergoeding.
11. De kosten gerelateerd aan het gebruik van internet zijn voor rekening van Deelnemer.
12. Deelnemers kunnen net zo vaak deelnemen aan de Actie als ze willen. Zodra een Actiecode
eenmaal is gebruikt in de Google Play Store, is deze niet nogmaals te gebruiken.
13. Deelname is uitgesloten voor (a) minderjarigen onder de zestien (16) jaar, (b) een ieder die niet
woonachtig is in Nederland, (c) medewerkers van Mars, en (d) een ieder die op enigerlei wijze
direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
14. Aan Deelnemers kan worden verzocht zich te legitimeren.

15. Mars behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van

deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of
ongeldige of vervalste Actiecodes verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken
van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden
of het in strijd handelen met de relevante wet- en regelgeving. Door uitsluiting vervallen alle
aanspraken jegens Mars.

III.

Aansprakelijkheid
16. Mars besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van
haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet
volledig of onjuist is. Mars is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of
onjuiste informatie op de Website of andere door Mars openbaar gemaakte (promotie)materialen
van welke aard dan ook.
17. Mars is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van Actieverpakkingen.
18. Mars is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband
houdt met de Actie (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het gebruik maken van de
diensten van Google Play).
19. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Mars gelden eveneens voor door Mars
ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

IV. Privacy
20. Deelnemers aan de Actie kunnen gevraagd worden (contact)gegevens in te vullen op de website
van Google Play of in de Google Play app. Deze persoonsgegevens vallen onder
verantwoordelijkheid van Google Play. Voor meer informatie aangaande het privacybeleid, ga
naar hun website https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.
V.

Slotbepalingen
21. Mars is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van
reden deze Actie te staken, zonder dat Mars daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade
gehouden is jegens Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel
staking van deze Actie, zal door Mars bekend worden gemaakt op de Website.
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22. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig of vernietigbaar worden
verklaard, is Mars gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel
mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benaderen zonder zelf
nietig of vernietigbaar te zijn.

23. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact
opnemen met Mars via het contactformulier op www.m-ms.nl/contact-us.
24. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

***
© Mars Nederland B.V. 2018
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