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Actievoorwaarden

Actieperiode: 22 januari t/m 31 mei 2018

Ziggo eBattle on Tour
Deelname:
• Iedereen mag meedoen aan de Ziggo eBattle on
Tour, ook als je geen klant van Ziggo bent. De
enige voorwaarde: je moet minimaal 1.20m zijn
om mee te kunnen doen.
• Je kunt meedoen aan de Ziggo eBattle on Tour
door de Ziggo Servicebus te bezoeken op één
van de verschillende gemeenten die we dit jaar
bezoeken. Kijk voor een agendaoverzicht op
ziggo.nl/ontour
• Voordat je kunt beginnen met racen voor de
kwalificatie, moet je jezelf eerst inschrijven bij de
host en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
• Je mag twee rondes inrijden en drie rondes écht
kwalificeren. De kwalificaties worden gespeeld
met alle assists (race hulpmiddelen) aan.
• Kwalificeren voor de lokale finale is mogelijk tot
uiterlijk (in de week van aanwezigheid) zaterdag
14.00 uur.
Finale:
• De lokale finale wordt elke zaterdag (in de week
van aanwezigheid) gespeeld om 16.00 uur bij de
Ziggo Servicebus. Het agendaoverzicht en alle
locaties van de eBattle on Tour vind je op ziggo.
nl/ontour
• Per locatie worden de 3 deelnemers met de
snelste rondetijden uitgenodigd voor de lokale
finale. Het systeem houdt nauwkeurig bij wie de
snelste rondetijd heeft geracet.
• De top 3 snelste deelnemers moeten zich
zaterdag (in de week van aanwezigheid) om 15.00
uur melden bij de host, voor het racen van de
finale.
• Als een finalist niet aanwezig kan zijn op het
bovengenoemde tijdstip, vervalt zijn of haar
finaleplek definitief. De deelnemer met de
eerstvolgende snelste tijd zal dan tot de finale
toegelaten worden.
• De finale bestaat uit een kwart race. De
finalisten beslissen onderling of er met of
zonder assists gereden wordt. Als men er
onderling niet uitkomt, is het oordeel van de host
doorslaggevend.
Prijs:
• De prijs wordt beschikbaar gesteld door Ziggo B.V.
• De prijs bestaat uit twee weekend tickets voor het
circuit van Spa Francorchamps in België, tijdens de
Formule 1-race op 25 en 26 augustus 2018.
• De 2 tickets geven toegang voor 2 personen tot
de ‘Bronze’ tribune van het circuit. Dit is een
staantribune. Deze tickets vertegenwoordigen
een waarde van €145 per stuk.

• De tickets zijn exclusief vervoer en verblijf.
• De tickets zijn niet persoonlijk en dus kan de
winnaar zelf de persoon kiezen met wie hij of zij
de Formule 1-race graag wil bezoeken.
• De tickets zijn niet inwisselbaar voor geld of
andere prijzen.
Bekendmaking lokale finalisten:
• Op zaterdagmiddag om 14.00 uur sluit de
kwalificatie en krijgen de 3 deelnemers met de
snelste rondetijd bericht via e-mail en/of telefoon.
De winnaars dienen uiterlijk binnen 1 uur te
bevestigen of ze kunnen en willen deelnemen.
Volgt er binnen deze tijd geen reactie of geeft
de winnaar te kennen af te zien van deelname.
Ziggo selecteert dan de deelnemer met de
eerstvolgende snelste rondetijd.
• Alle deelnemers kunnen te allen tijde hun
rondetijden voor de competitie zien op ziggo.
nl/ebattletour Zo kunnen ze een beeld vormen
van hun positie en of zij een kans maken op een
plaats in de finale.
Overige:
• De 3 finalisten dienen zich bij de start van de race
te kunnen legitimeren middels hun nickname en
account. Dit account is tijdens het kwalificeren
aangemaakt om de racetijd te kunnen klokken.
• Ziggo B.V. behoudt zich het recht voor om
racetijden die haar frauduleus of anderszins
onrechtmatig of onjuist voorkomen te weigeren.
• Ziggo B.V. behoudt zich het recht voor om de
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
• Medewerkers van Ziggo B.V. en andere
participanten die betrokken zijn bij deze
campagne zijn uitgesloten van deelname.
• Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de
uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.
• Het kan zijn dat één van de finalisten zich niet
meldt om de finale te racen. Dat betekent
automatisch dat de eerstvolgende positie recht
heeft op een finale plek. Klok jij dus de 4de of 5de
snelste tijd? Houd dan rekening met de finaletijd
zoals hierboven genoemd.
Vragen:
• Voor vragen of klachten kan er contact met ons
worden opgenomen via ziggo.nl/contact
Tot slot:
• Door deelname aan deze actie verklaart de
deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze
actievoorwaarden.
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