Voorwaarden
HOE KOMT U IN AANMERKING VOOR DE ASUS “BACK TO REALITY” ACTIE?
Deze actie wordt gehouden en uitgevoerd door Asus Europe B.V. (Organisator)
Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland
De actie wordt uitgevoerd in overeenstemming met onze gedragscode.
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Vanaf 15 augustus tot 30 september 2018 krijgt u bij de aanschaf van een Asus
ZenBook, Zenbook S of VivoBook Pro laptop die op de lijst staat met deelnemende
producten bij elke verkoper, distributeur, verkooppunt of website die meedoet aan de
actie, twee cadeaus gratis, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
•

De aanbieding is geldig in Nederland, België en Luxemburg en geldt alleen
voor de producten die op de LIJST MET DEELNEMENDE PRODUCTEN staan .
LIJST MET DEELNEMENDE PRODUCTEN:
Aangeschaft model

Uw cadeaus

ZenBook met modelnummers:
UX410UA-GV298T
UX410UA-GV304T
UX410UA-GV546T
UX430UA-GV265T
UX430UA-GV360T

UX430UA-GV456T
UX430UA-GV534T
UX430UA-GV535T
BX410UA-GV421T
BX430UA-GV387R

ZenBook S met modelnummers:
UX391UA-EG007T
UX391UA-EG026T
VivoBook Pro met modelnummers :
N580VD-FY701T
N580VD-E4382R
N580VD-FY561T
N580VD-E4392T
N580VD-FY341T
N580VD-E4428T
N580VD-E4714T
N580VD-FY367T
N580VD-E4382T
N580VD-FY189T
N580VN-DM126T
N580VN-DM073T
N580VD-E4380R
N580VD-FY341T
N580VD-FJ285T
N580VD-FY561T
N580VD-E4556T
N580VD-FJ285T
N580GD-E4045T
N580VN-DM126T
N580VD-E4380R
N580VD-E4382T
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•

De actie kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen in dezelfde periode
op dezelfde ASUS-producten.

•

ASUS brengt geen hogere prijs voor de producten in rekening ter compensatie van de
cadeaus.
II. CADEAUS

Cadeaus:
1. Eenmalige (1x) gegevensherstelservice door Ontrack, binnen het eerste jaar
na aanschaf
• De gegevensherstelservice vindt plaats in het laboratorium van Ontrack
• Deze service omvat de interne harde schijven (HDD) en de harde schijven zonder
bewegende onderdelen (SSD) van uw laptop of uw desktopcomputer.
• De service geldt voor één claim binnen het eerste jaar na aankoop.
• De service geldt alleen voor de HDD en/of SSD die onderdeel zijn van het product
dat succesvol geregistreerd is tijdens de Back to Reality campagne.
• De klant ontvangt zijn of haar herstelde documenten op een USB-stick die in bezit
blijft van de klant, of ontvangt de documenten via de Cloud.
• De transportkosten van de klant naar Ontrack, tussen de kantoren van Ontrack en
van Ontrack naar de klant zijn inbegrepen.
• De oorspronkelijke harde schijf van de klant wordt standaard niet geretourneerd.
In de onderstaande scenario’s bij gegevensverlies:
Fysieke schade
§ Crashen harde schijf
§ Mechanische schokken of
vervorming
§ Elektronicaprobleem
§ Blikseminslag, elektrische storingen
§ Vloeistoffen
§ Vuur
§ Slijtage

•
•
•
•
•
•

Onjuist gebruik van het
opslagapparaat
Per ongeluk documenten
verwijderen
Formatteren van opslagmedia
Virussen of andere malware
Software storing, bugs
Storingen tijdens het installeren of
bij het updaten, hardware of
software

2. Een (1) New Rebels rugzak
III. REGISTRATIE
Om in aanmerking te komen voor de actie (om uw cadeaus te ontvangen) dient u de
onderstaande stappen te volgen:
1. AANSCHAFFEN, tussen 15-08-2018 en 30-09-2018 van een ASUS-product dat voorkomt
op de lijst met DEELNEMENDE MODELLEN hierboven.
2. INSCHRIJVING VOOR DE ACTIE ONLINE – via een internetbrowser, u gaat naar
www.asuspromotie.nl/backtoreality of www.asuspromotie.be/backtoreality en vult de
benodigde gegevens in op het deelnameformulier (tussen 15-08-2018 en 14-10-2018)

3. VOLTOOIEN VAN UW DEELNAME door onderstaande gegevens te verstrekken:
A/ Volledig ingevuld deelnameformulier. Onvolledige of onleesbare formulieren
worden als ongeldig beschouwd en worden definitief van deelname uitgesloten.
B/ Verstrekken van een duidelijke foto van de verpakking van het product
waarop de volgende informatie te zien is: SO#, Model#, C. PO#, P/N#, S/N#,
Check #, UPC, EAN, en de bijbehorende barcodes. Alleen de relevante barcodes
komen in aanmerking.
C/ Verstrekken van een fotokopie of een foto van uw factuur of kassabon als
aankoopbewijs. Omcirkel de informatie over de aanschaf en maak deze geel.
Het aankoopbewijs dient het origineel te zijn, en er mag geen informatie zijn toegevoegd,
of zijn doorgestreept of met de hand aangepast (met uitzondering van het omcirkelen van
de bovenstaande informatie waarom is verzocht).
Bestelformulieren of opdrachtbevestigingen van verkoopagenten worden niet
geaccepteerd.
D/ Verstrekken van een afleveradres waar we uw cadeau heen kunnen sturen.
4. U DIENT HET FORMULIEREN VÓÓR 14 OKTOBER A.S. IN TE VULLEN EN TEVENS
ons de bovenstaande informatie te verstrekken.
IV. VERWERKING VAN AANVRAGEN
•

Indien u heeft voldaan aan de voorwaarden van deze actie, zult u uw cadeau per post
ontvangen op het adres dat u heeft ingevuld op het formulier, uiterlijk binnen 3
werken na de datum dat u zich heeft aangemeld voor deze actie.

•

De kosten voor het inschrijven voor deze actie zoals bijv. internetkosten, zullen niet
worden vergoed.

•

Asus behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren die onleesbaar,
onvolledig of frauduleus zijn, die niet voldoen aan de voorwaarden van de actie of die
verwijzen naar voorwaarden die niet vallen onder deze actie, en formulieren die
verstuurd zijn na 14-10-2018.

•

Persoonsgegevens die verkeerde of onvolledige informatie bevatten, of ons niet in
staat stellen om contact op te nemen met de aanvrager, leiden tot uitsluiting van
deelname van de aanvrager.

•

Asus is niet aansprakelijk voor het kwijtraken, onvolledigheid, vertraging of
ontvangst na de sluitingsdatum door een fout van derden tijdens de registratie.

•

Klachten zullen 14-10-2018 niet meer in behandeling worden genomen.

•

U geeft toestemming om informatie van Asus te ontvangen.

•

U bevestigt dat u zorgvuldig heeft doorgenomen aan welke verplichtingen u dient te
voldoen en dat u ons alle informatie heeft verstrekt die wij nodig hebben om uw
aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Op de algemene voorwaarden van deze
actie is het Nederlandse recht van toepassing. Met deelname aan deze actie bevestigt
u dat u de voorwaarden voor deelname heeft doorgelezen, heeft begrepen en ermee
akkoord gaat.

Als u vragen heeft over deze actie, stuur dan een e-mail naar:
info@asus-backtoreality.com
Voor vragen over ASUS producten, kunt u terecht op onze website: www.asus.com
1.
Privacy beleid: Alle informatie die door u wordt verstrekt in het kader van deze actie,
wordt behandeld in overeenstemming met de algemene voorwaarden en het privacy beleid
van de organisator.
http://www.asus.com/privacynotice/index.page
2.
Ontheffing van verplichtingen: De Organisator is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor: (i) Fouten bij het ontvangen van inschrijvingen als gevolg van
problemen bij het verzenden of andere omstandigheden veroorzaakt door gebeurtenissen
buiten onze controle of door overmacht; (ii) inschrijvingen die te laat zijn, zoek raken,
verkeerd bezorgd worden, onleesbaar, vervormd of beschadigd zijn; (iii) Storingen, letsel,
schade of verliezen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze controle of overmacht; of
(iv) zet- of drukfouten in materialen over deze actie.
3.
Afstandsverklaring: Door deelname aan deze actie ontheft u de Organisator en
relevante derde partijen die verantwoordelijk zijn voor de levering van uw cadeaus of een
deel daarvan, en aan hun gelieerde bedrijven, directies, leidinggevende, medewerkers,
vertegenwoordigers en agentschappen van iedere verantwoordelijkheid voor eventuele
claims, kosten, letsel, verlies of schade van welke aard dan, ook die voortvloeit uit, of
verband houdt met deze actie of met aanvaarden, bezitten en gebruiken van een
geschenk, behalve wanneer de wet dit verbiedt.
4.
Wijzigingsclausule: Voor zover de wet dit toestaat, behoudt Organisator te allen tijde
het recht om de voorwaarden aan te passen of de actie tussentijds te beëindigen, naar
eigen goeddunken.
5.
Uitgesloten van deelname: Werknemers van de Organisator, directe familieleden
(echtgenoten, partners, ouders, grootouders, broers en zussen, kinderen en kleinkinderen)
e naan onze gelieerde ondernemingen, adviseur en reclame/marketing bureaus zijn
uitgesloten van deelname aan deze actie.

Asus Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Asus behoudt zich het recht voor om zonder
voorafgaande kennisgeving op elk moment veranderingen aan de brengen in de specificaties
en is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit
bericht.

