ACTIEVOORWAARDEN - WIN 1 JAAR LANG SAMEN GRATIS
NAAR DE BIOSCOOP of 1 van de andere 1000+ Pathé
filmprijzen •

Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te
Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”)

•

De actie loopt van maandag 05 september t/m maandag 03 oktober 2022 (hierna; “de
actieperiode”) – Exclusief bij Boni, Boon’s Markt, Coop, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jan
Linders, Nettorama, Plus, Poiesz, Spar, Sligro en Vomar supermarkten (hierna; “de
deelnemende supermarkten”)

•

Kassabon kan geüpload worden vanaf 05 september t/m maandag 03 oktober 2022
23:59 uur op de website van Grolsch.

•

Deelname aan de actie is gratis, echter zijn de kosten met betrekking tot gebruik van
het internet voor rekening van de deelnemer;

•

Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze
actievoorwaarden;

•

Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in
Nederland (hierna; “deelnemer”;

•

Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie
zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op
de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel
anderszins gecommuniceerd worden.

•

Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname,
de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;

•

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail
worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op
telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00
uur en van 13.00 – 16.30 uur). Eventuele klachten zullen binnen een termijn
van 7 dagen worden behandeld;

•

Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de
organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

WIN 1 JAAR LANG SAMEN GRATIS NAAR DE BIOSCOOP of 1 van de andere 1000+ Pathé
filmprijzen bij aankoop van een Grolsch actiekrat of twee Grolsch multipacks naar keuze exclusief bij de deelnemende supermarkten
•

Deze actie wordt exclusief bij Boni, Boon’s Markt, Coop, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jan
Linders, Nettorama, Plus, Poiesz, Spar, Sligro en Vomar supermarkten aangeboden.

•

Tijdens de actieweken zullen in de winkels van Plus, Coop en Spar zichtbare en
opvallende materialen aanwezig zijn om de actie te herkennen. Op de flyer staat uitleg
wat je moet doen om kans te maken op 1 van de unieke prijzen van Pathé. In de
actieperiode zullen de Grolsch pils kratten tevens voorzien zijn van een actiecratecover
waarop deze uitleg vermeld staat. Mocht je geen flyer of cratecover hebben, dan kun
je op volgende manier deelnemen: Koop een actiekrat Grolsch pils (beugels 45 cl of
pijpjes 30cl), een krat Grolsch 0.0% of twee Grolsch multipacks naar keuze (alle
varianten blik of fles) – in de actieperiode bij een deelnemende supermarkt – en maak
kans op het winnen van één van de vele Pathé filmprijzen. Bewaar je kassabon.

•

Deelname aan de actie verloopt via www.grolsch.nl/pathe.

•

Door het uploaden van uw kassabon (aankoopbon), de prijsvraag te beantwoorden, de
naam en e-mailgegevens neemt de deelnemer deel aan de actie.

•

Wij zullen steekproefsgewijs de kassabon opvragen, bewaar deze dus goed. Bij twijfel
kunnen wij de kassabon ook opvragen.

•

Kassabon kan geüpload worden vanaf maandag 05 september t/m maandag 03 oktober
2022 23:59 uur op de website van Grolsch.

•

De inzendingen worden beoordeeld op het uploaden van een geldige kassabon en het
antwoord op de prijsvraag. Daarbij wordt er gekeken naar de mate van originaliteit en
volledigheid van het antwoord.

•

De te beantwoorden prijsvraag is: Met wie zou jij een Grolsch beugel willen ploppen
voordat de film begint en waarom? (maximaal 200 karakters)

•

De deelnemer krijgt een bevestigingsmail van de deelname.

•

Op de onderstaande data worden de inzendingen beoordeeld door de jury van Grolsch
en worden de prijswinnaars bekend gemaakt:
o

1e bekendmaking: vrijdag 09 september 2022 – alles van 06 september 2022
t/m 08 september 2022 ingeleverd

o

2e bekendmaking: vrijdag 16 september 2022- alles van 08 september t/m 15
september 2022 ingeleverd

o

3e bekendmaking: vrijdag 23 september 2022 - alles van 16 september t/m 22
september 2022 ingeleverd

o

4e bekendmaking: vrijdag 30 september 2022 - alles van 23 september t/m 29
september 2022 ingeleverd

o

5e bekendmaking: vrijdag 07 oktober 2022 - alles van 30 september t/m 03
oktober 2022 ingeleverd

•

•

De prijzen die tijdens de actie van Pathé worden uitgereikt, zijn:
o

10 x Een Pathé Unlimited Voucher voor 12 maanden ter waarde van €504,-. In
de vorm van een unieke voucher, inwisselbaar via pathe.nl/unlimited.

o

80 x Een Pathé reguliere filmvoucher voor 2 personen ter waarde van €25,-. In
de vorm van een unieke voucher, inwisselbaar via pathe.nl, de Pathé app of in
een Pathé bioscoop aan de kassa.

o

500 x een Pathé popcorn voucher ter waarde van € 5,50. In de vorm van een
unieke voucher, inwisselbaar bij alle vestigingen van Pathé. Deze voucher kan
niet worden verzilverd via de Scan & Go kassa.

o

500 x een Pathé Thuis voucher ter waarde van €5,99. In de vorm van een unieke
voucher, inwisselbaar via pathe-thuis.nl/cadeau. Om te voucher in te wisselen is
het van belang een gratis account aan te maken. Wanneer de voucher is
ingewisseld kan je gratis een film huren. Na inleveren van de Pathé Thuis
voucher heb je 30 dagen om de film te starten. Na starten heb je 48 uur om de
film te bekijken.

De waarde (incl. BTW) van de prijzen, zijn indicatieve prijzen vanuit de provider. Hier
kunnen geen rechten aan ontleend worden.

•

Elke prijswinnaar ontvangt een persoonlijke mail waarbij de winst wordt bevestigd, en
met uitleg hoe de prijs kan worden verzilverd.

•

In totaal zullen er 1090 unieke vouchercodes worden verstrekt onder de deelnemers
naar aanleiding van een jurering door Grolsch. Er zullen niet meer vouchercodes
worden verstrekt dan het aantal unieke deelnemers.

•

Winnaars worden via de mail op de hoogte gebracht.

•

Winnaars ontvangen per email een unieke vouchercode, welke eenmalig gebruikt kan
worden.

•

Op de vouchers van Pathé zijn de voorwaarden van Pathé van toepassing, deze
worden door deelnemer geaccepteerd bij deelnemen aan de actie. De voorwaarden
zijn te vinden via https://www.pathe.nl/voorwaarden

•

De codes kunnen vanaf de datum van uitgifte worden verzilverd en kunnen in ieder
geval tot en met 31 december 2023 worden verzilverd bij Pathé.

•

Een deelnemer kan meerdere inzendingen indienen, maar per unieke deelnemer
wordt niet meer dan één voucher verstrekt.

•

De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld;

•

Gewonnen vouchers zijn slechts eenmaal te verzilveren en mogen niet aan derden
doorverkocht worden.

•

De prijs zal alleen worden toekend en geleverd aan mensen woonachtig op adressen in
Nederland.

•

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

•

Deelnemer kan zo vaak meedoen aan de actie als hij/zij/het wil, steeds met een nieuwe
kassabon.

Algemene voucher voorwaarden Pathé
Voorwaarden Pathé Unlimited
Te vinden via: Abonnementsvoorwaarden Pathé Unlimited
Voorwaarden Pathé Film voucher
Te vinden via: voucher voorwaarden
Voorwaarden Pathé Food & Beverage voucher
Te vinden via: voucher voorwaarden
Voorwaarden Pathé Thuis
Te vinden via: Pathé Thuis Kado

Privacy

•

Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard
in een bestand bij de betreffende aanbieders/ uitvoerders van de prijzen en worden
uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd.
De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende
actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat
u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een
deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden
via mkt@grolsch.nl;

•

Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt
verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.grolsch.nl

Aansprakelijkheid:
•

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website
besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet
aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele
fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele
(gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking
stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van
derden.

•

Grolsch, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door
Grolsch betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige
schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of
inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.

•

Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten
die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de
actie;

Toepasselijk recht en geschillen:
•

Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.

•

Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.

