
Win een reistas van Rains ter
waarde van €110

Onderstaand staan de Actievoorwaarden vermeld van The New Motion B.V. (NewMotion) die van toepassing zijn
op de Gratis Prijstrekking van de Shell Recharge campagne 'Op vakantie met je EV'. Leest u deze volledig door,
zodat u geïnformeerd bent over de voorwaarden die van toepassing zijn op deelname.

Graag maken wij u erop attent dat NewMotion ook gebruik maakt van andere merken (zoals Shell Recharge voor
websites, portals of apps). In die gevallen gaat u nog steeds een commerciële relatie aan met NewMotion, een
bedrijf dat onderdeel is van de Shell Group.

Actievoorwaarden

1. Deze Gratis Prijstrekking (GP) is alleen voor deelnemers aan de 'Op vakantie met je EV' winactie die
hun gegevens achterlaten bij de Organisator via het formulier op de actiepagina. Deelname is gratis.

2. Door deelname aan de GP maakt de deelnemer kans op een reistas van het merk Rains ter waarde
van 110 Euro.

3. Alleen deelnemers van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen. Werknemers van The New Motion B.V.
en zijn dochterondernemingen, en tevens directe familieleden, agentschappen of bureaus, of
personen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij deze winactie, zijn uitgesloten van
deelname.

4. In totaal worden maximaal 3 prijzen getrokken onder deelnemers van de GP. Dit zijn reistassen
waarvan de waarde maximaal 3 x 110 Euro is.

5. De maximale waarde van de GP is 330 Euro en de winnaars worden bij het toekennen van de prijs
geïnformeerd over wanneer en hoe zij de prijs zullen ontvangen.

6. Startdatum voor de GP is 21 juli 2021. De sluitingsdatum voor deelname aan de GP is 28 juli 2021.
7. Slechts één inzending per huishouden is toegestaan.
8. De winnaars onder de deelnemers worden willekeurig en op onpartijdige wijze aangewezen. De

winnaars worden binnen 3 dagen na de sluitingsdatum van de GP, dat wil zeggen vóór 1 augustus
2021, per e-mail op de hoogte gesteld.

9. De prijzen kunnen niet worden geruild voor geld of andere materiële zaken.
10. De uitslagen zijn definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd.
11. Alleen inschrijvingen die volledig aan de voorwaarden voldoen, zijn geldig. De Organisator behoudt

zich het recht voor om elke inschrijving te controleren.
12. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verkeerd geadresseerd,

verloren, vertraagd, beschadigd of onleesbaar zijn geraakt tijdens de deelname aan de GP als
gevolg van een computerstoring, virus, bug, vertraging of welke andere reden dan ook.
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13. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze GP zonder voorafgaande kennisgeving of
schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken indien omstandigheden dit
onvermijdelijk maken. Door deel te nemen aan deze GP gaan klanten akkoord met de hierbij
gestelde Actievoorwaarden.

14. In geval van een geschil is de beslissing van de Organisator definitief en hier wordt niet over
gecorrespondeerd.

15. De ten behoeve van de prijsvraag verkregen persoonsgegevens zullen niet aan derden worden
verstrekt. Na afloop van de looptijd en de bekendmaking van de winnaars van de prijsvraag worden
de persoonsgegevens uit de database van NewMotion verwijderd, tenzij de klant als onderdeel van
deelname akkoord is gegaan met het doorlopend ontvangen van informatie en aanbiedingen.

16. De Organisator is The New Motion B.V., Rigakade 20, 1013 BC Amsterdam, Nederland, (geen
correspondentie naar dit adres a.u.b.). Bij vragen kunt u bellen naar +31 88 010 95 00.

17. The New Motion B.V. handelt met deze GP in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode
Promotionele Spelletjes 2014.

18. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19. Deelnemers die niet aan de bovengenoemde Actievoorwaarden voldoen, kunnen van deelneming

worden uitgesloten.
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