Xerox Promotional Offers programma
Voorwaarden
1.

Door het indienen (op 'ja' klikken) van deze online aanvraag voor een
promotieactie in het kader van het Xerox End User Offers Programme van
Xerox Limited, Bridge House, Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1HS, VK
(Xerox), stemt de aanvrager in met deze voorwaarden, de voorwaarden van de
promotieactie zoals te lezen op www.xerox.com/offers, alsmede het
privacybeleid van Xerox zoals te lezen op www.xerox.nl/about-xerox/privacypolicy/nlnl.html, voor het land waarin de eindgebruiker woonachtig is (deze
Promotievoorwaarden).

2.

De overeenkomst bestaat volledig uit deze promotievoorwaarden en vervangt
alle overige overeenkomsten. Xerox behoudt zich het recht voor om, voor zover
wettelijk is toegestaan, dit Programma op elk gewenst moment te beëindigen of
de voorwaarden ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3.

Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor promotieacties bij de aanschaf
van of het sluiten van een lease-overeenkomst voor specifieke Xeroxproducten voor bedrijfsmatig/privégebruik bij een Xerox-bedrijf of
geautoriseerde Xerox-kanaalpartner.

4.

Indien de aanvrager een natuurlijke persoon is, dan moet deze minstens 21
jaar zijn.

5.

Aanvragers moeten ingezetene zijn van het VK, Ierland, Frankrijk, Duitsland,
Italië, Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, België, Nederland,
Oostenrijk, Zwitserland, Portugal of Spanje. Agenten, groothandels en
kanaalpartners van Xerox zijn uitgesloten van deelname (en het is hen niet
toegestaan namens eindgebruikers aanspraak te maken op dergelijke
aanbiedingen). Medewerkers in de publieke sector zijn uitgesloten van
deelname als de promotieactie een overtreding van de wet- en regelgeving of
het beleid zou inhouden.

6.

Betreffende producten, aankoopperiode, claimperiode en einddata vindt u op
www.xerox.com/offers. Sluitingsdata voor acties worden gepubliceerd. Is dit niet
het geval, dan is dit 8 weken na de oorspronkelijke aankoop of lease van het
betreffende product.

7.

Alleen gespecificeerde configuraties komen voor een actie in aanmerking. De
acties gelden niet voor gereviseerde, gemoderniseerde of occasionproducten.

8.

Per aangeschaft product kan er maximaal eenmaal aanspraak worden gedaan.

9.

Meedoen kan uitsluitend via de door Xerox voorgeschreven methode.

10. De promotieacties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen of voor
in het kader van een leveringsovereenkomst aan de aanvrager geleverde of
geleaste producten.
11. Bij een geld terug actie, wordt bij een geldige claim het bedrag binnen 30
dagen via een elektronische overschrijving in de aankoopvaluta of een door
Xerox vastgestelde valuta op de in de aanvraag gespecificeerde bankrekening
gestort.

12. Bij een geldige claim worden eventuele geschenken binnen 30 dagen na
validatie van de claim naar het in de aanvraag gespecificeerde adres
verzonden.
13. Voor zover dit conform de lokale wetgeving is toegestaan, worden alle
expliciete of impliciete wettelijke of overige garanties of voorwaarden
uitgesloten, waaronder ook garantie op de doelmatigheid en kwaliteit van het
geschenk. Uitgezonderd een eventuele door de leverancier verstrekte en op de
aanvrager overdraagbare garantie van de leverancier.
14. Xerox behoudt zich het recht voor de teruggave of geschenken te vervangen
door een ander artikel met een gelijke of hogere waarde. Exclusief verzekering
en onderhoud. De aanvrager is geheel verantwoordelijk voor het doen van
aangifte en het afdragen van toepasselijke belastingen, kosten, accijnzen of
toeslagen (inclusief belastbare winst) voortkomend uit de acceptatie of het
gebruik van de geld terug actie of het geschenk.
15. De aanvrager dient Xerox een bewijs van aankoop of lease van de betreffende
producten te overhandigen, voorzien van aankoopdatum, aankoopprijs,
factuurnummer, serienummer van het product en de naam en adres van de
wederverkoper. Het aankoopbewijs kan in gescande vorm of als fax worden
ingediend. De aanvrager dient geen originele bonnen of facturen in te sturen,
daar deze niet worden geretourneerd.
16. Aanvragen met ontbrekende of onjuiste informatie of bewijsstukken, of die zijn
ingediend buiten de actieperiode, worden uitgesloten van deelname, tenzij
Xerox schriftelijk bevestigt deze te zullen honoreren. Aanvragers kunnen de
aanvraag gedurende de actieperiode wijzigen.
17. Xerox behoudt zich het recht voor alle claims te beoordelen op naleving van
deze promotievoorwaarden. De aanvrager dient volledige medewerking te
verlenen door binnen een redelijke termijn door Xerox verzochte aanvullende
informatie en ondersteunende documenten te overleggen.
18. Xerox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt
door het, om welke reden ook, niet tijdig of volledig indienen van aanvragen
voor teruggave of geschenken, inclusief, maar niet beperkt tot het niet
beschikbaar zijn of niet werken van webpagina's.
19. Indien het aangekochte of geleaste product binnen 3 maanden na ontvangst
van de teruggave van geld of het geschenk om welke reden dan ook wordt
geretourneerd, omgeruild of vergoed, dan kan Xerox vereisen dat de aanvrager
het ontvangen geld of geschenk binnen een redelijke termijn, op kosten van
Xerox aan Xerox retourneert.
20. De aanvrager dient Xerox in kennis te stellen indien het aangekochte of
geleaste goed binnen 3 maanden na ontvangst van de geld terug actie of het
geschenk aan Xerox is geretourneerd of omgeruild of indien er restitutie heeft
plaatsgevonden. Bij niet naleven van deze voorwaarden kan er een vordering
worden ingesteld.
21. Tenzij anders bepaald door de lokale wetgeving, vallen de geldigheid, opzet en
uitvoering van deze promotievoorwaarden exclusief onder het Britse recht en
de niet-exclusieve rechterlijke bevoegdheid van het Britse gerechtshof.

