Voorwaarden HOE KOMT U IN AANMERKING VOOR DE ASUS “Zomer” ACTIE?
Deze actie wordt gehouden en uitgevoerd door Asus Europe B.V. (Organisator) Paasheuvelweg 25, 1105 BP
Amsterdam, Nederland. Deze promotie loopt van 20 mei 2019 tot en met 9 juni 2019.
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij aanschaf vanaf 20 mei 2019 tot en met 9 juni 2019 krijgt u met ASUS laptops, ASUS Chromebooks & ROG
laptops (let op: niet geldig op de volgende ROG laptops: GX800, G701, G703) bij iedere verkoper, distributeur,
verkooppunt of website die meedoet aan de actie 1, Gratis 3e jaar garantie en ontvang 50 euro terug op uw verblijf
via Booking.com*. Mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• De aanbieding is geldig in Nederland, België en Luxemburg en geldt op ASUS laptops, ASUS Chromebooks & ROG
laptops (let op: niet geldig op de volgende ROG laptops: GX800, G701, G703) die aangekocht zijn in de Benelux in
de periode vanaf 20 mei 2019 tot en met 9 juni 2019.
• De actie geldt alleen voor mensen die 18 jaar of ouder zijn.
* Op deze actie zijn ook de Algemene Voorwaarden van Booking.com van toepassing. Kijk hier voor meer
informatie.

II. Cadeaus: Gratis 3e jaar garantie2 & 50 euro terug op uw verblijf via Booking.com.
Gratis 3e jaar garantie:
De ASUS / ROG Garantie-uitbreiding dekt defecten of storingen die plaatsvinden tijdens de garantieperiode en
onder normale gebruiksomstandigheden, alsmede eventuele materiaal- of constructiefouten. Dit bespaart u
mogelijke reparatiekosten en kostbare tijd wanneer uw standaard garantieperiode verloopt, en garandeert dat uw
ASUS / ROG product optimaal blijft presteren.
Let op!
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- Van toepassing op ASUS laptops, ASUS Chromebooks & ROG laptops (let op: niet geldig op de volgende ROG
laptops: GX800, G701, G703) met de standaard uitbreiding 1-jarige garantie, zie hierbij ook de Restricties Garantieuitbreiding.
- Dient binnen 3 maanden na de aanschafdatum van uw ASUS-product te worden geclaimd. Indien dit
servicepakket niet binnen de aangegeven termijn geregistreerd wordt komt het te vervallen.
- De garantie dient online te worden geregistreerd en geactiveerd na ontvangt van activatiecode en wachtwoord
- Dekt geen software, accu, randapparatuur (muis, tassen, adapter, enz.) en door de klant veroorzaakte schade.
- Wereldwijde garantieservice is beperkt tot de beschikbare opties in het land waar om service wordt verzocht.
Service-opties, beschikbaarheid van onderdelen en responsetijd kunnen per land verschillen.
- Deze commerciële garantie-uitbreiding weerhoudt de consument niet van zijn recht op de wettelijke 2-jaar
garantie met de verkoper.

1. Onze partner brengt geen hogere prijs voor de producten in rekening ter compensatie van de promotie.
2. Zolang de voorraad strekt, 1000 stuks. Wanneer het 3e jaar garantie pakket niet meer beschikbaar is, ontvangt u alleen de “€ 50 terug” op uw Booking.comverblijf met een minimale besteding van € 300.

Activering 3e jaar garantie:
Na de registratie op de promotiepagina [www.asuspromotie.nl of www.asuspromotie.be] sturen wij een
activatiecode en wachtwoord naar uw e-mailadres. U kunt de ASUS Garantie-uitbreiding onmiddellijk activeren op
de ASUS Member-site!
U ontvangt een code en wachtwoord na registratie op de promotie pagina [www.asuspromotie.nl of
www.asuspromotie.be]. Vervolgens dient u onderstaande stappen te doorlopen voor activatie van uw 3e jaar
garantie. Let op! Doe dit vooraf we
Stap 1: Wordt ASUS Member
Ga naar de ASUS Member-site [https://account.asus.com/loginform.aspx] en schrijf u in als ASUS Member.
Ga door naar stap 2 als u reeds ASUS Member bent.
Stap 2: Registreer uw product
Log in op de ASUS Member website en klik op “Product Registration” in het linker zijmenu. Vul het formulier
alstublieft volledig in, met alle relevante details over uw ASUS / ROG product. Ga door naar stap 3 als u uw product
reeds hebt geregistreerd.
Stap 3: Activeer uw Service Product
Klik op “Warranty Extension Activation ”in het linker zijmenu en volg deze instructies: Selecteer het geregistreerde
product voor uw uitgebreide serviceproduct en voer de Contract Code en Wachtwoord in. Klik op “Submit” om de
procedure af te ronden
Restricties Garantie-uitbreiding
De Garantie-uitbreiding dekt uitsluitend defecten en storingen die plaatsvinden gedurende de garantieperiode en
onder normale gebruiksomstandigheden, alsmede eventuele materiaal- of constructiefouten. De Garantieuitbreiding Service is niet van toepassing indien:
1. Het product is bewerkt, gerepareerd of aangepast door daartoe niet geautoriseerd personeel.
2. Het serienummer op het product, componenten daarvan of accessoires is gewijzigd, geschrapt of verwijderd.
3. De garantiezegels verbroken, onleesbaar of gewijzigd zijn.
4. Er schade is veroorzaakt door een externe stroomstoring, een ongeluk, natuurramp, bewust of onbewust
verkeerd gebruik of misbruik, nalatigheid of onjuist onderhoud, of gebruik onder abnormale omstandigheden.
5. Er schade is veroorzaakt door onjuiste installatie of onjuiste aansluiting op een randapparaat zoals een printer,
externe optische drive en/of andere vergelijkbare apparatuur.
6. Er schade is ontstaan door gebruik buiten de normale werking of opslagparameters of omgevingsvoorwaarden
zoals aangegeven in de Handleiding van uw product.
7. Er schade is ontstaan door het gebruik van onderdelen die niet zijn gefabriceerd of verkocht door ASUS.
8. Er schade is ontstaan aan of verlies is van programmatuur, data of verwisselbare opslagmedia, of als er sprake is
van kosten voor het herstellen van eventuele programmatuur of data.
9. Er schade is ontstaan door software van derden of door computervirussen.
10. Er schade of dataverlies is ontstaan die kan optreden gedurende reparatie of vervanging.

1. Onze partner brengt geen hogere prijs voor de producten in rekening ter compensatie van de promotie.
2. Zolang de voorraad strekt, 1000 stuks. Wanneer het 3e jaar garantie pakket niet meer beschikbaar is, ontvangt u alleen de “€ 50 terug” op uw Booking.comverblijf met een minimale besteding van € 300.

50 euro terug bij Booking.com verblijf:
2. Ontvang eenmalig (1x) € 50 terug op uw volgende reis via Booking.com met een minimale besteding van € 300.
Boek de reis vóór 30 juni 2019, verblijf wanneer u wilt! Dit is geldig voor een eenmalige (1x) boeking met een
minimale besteding van € 300.
De € 50 terug geldt voor een reis die wordt geboekt vóór 30 juni 2019, verblijf wanneer u wilt.
50 euro terug verzilveren:
1. Boek de reis vóór 30 juni 2019 met uw unieke link, met een minimale besteding van € 300. Verblijf kan op iedere
gewenste datum zijn, zolang het is geboekt vóór 30 juni 2019.
2. Geniet van u verblijf.
3. Ontvang € 50 terug!
III. REGISTRATIE
Om in aanmerking te komen voor de Zomeractie (om uw Gratis 3e jaar garantie & 50 euro van uw verblijf via
Booking.com terug te ontvangen) dient u de onderstaande stappen te volgen:
1. AANSCHAFFEN, tussen 20-05-2019 t/m 09-06-2019 van een ASUS-product dat voorkomt op de lijst met
DEELNEMENDE MODELLEN hierboven.
2. INSCHRIJVING VOOR DE ACTIE ONLINE – via een internetbrowser, gaat u naar [www.asuspromotie.nl of
www.asuspromotie.be] en vult de benodigde gegevens in op het deelnameformulier. Het product kan
geregistreerd worden in de registratieperiode: 20-05-2019 t/m 23-06-2019.
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 geldig adres in de Benelux.
4. U DIENT HET FORMULIER VÓÓR 23 juni 2019 IN TE VULLEN EN TEVENS ons de bovenstaande informatie te
verstrekken.

1. Onze partner brengt geen hogere prijs voor de producten in rekening ter compensatie van de promotie.
2. Zolang de voorraad strekt, 1000 stuks. Wanneer het 3e jaar garantie pakket niet meer beschikbaar is, ontvangt u alleen de “€ 50 terug” op uw Booking.comverblijf met een minimale besteding van € 300.

5. Na het invullen van het formulier ontvangt u:
 Voor het “Gratis 3e jaar garantie” een activatiecode, wachtwoord en instructies om het 3e jaar
garantiepakket te verzilveren.
 Een unieke link met instructies om 50 euro van uw verblijf via Booking.com terug te ontvangen. Bekijk de
voorwaarden op www.asuspromotie.nl of www.asuspromotie.be. Lees de Algemene Voorwaarden van
Booking.com voor meer informatie.

IV. VERWERKING VAN AANVRAGEN
• Indien u heeft voldaan aan de voorwaarden van deze actie, bent u geregistreerd voor deze actie en kunt u
gebruikmaken van de Eenmalige (1x) Gratis 3e jaar garantie & 50 euro terug op uw Booking.com-verblijf.
• 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 de registratieperiode: 23-06-2019.
• 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 na 16-09-2019 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@asuspromotie.nl. Voor vragen over ASUS
producten, kunt u terecht op onze website: www.asus.com. Neem voor vragen over de Booking.com Beloning
contact op met de Klantenservice van Booking.com.
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1. Privacybeleid: Alle informatie die door u wordt verstrekt in het kader van deze actie, wordt behandeld in
overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van de organisator.
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 cadeau 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) en aan onze gelieerde ondernemingen,
adviseur en reclame/marketingbureaus 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 te brengen in de specificaties en is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen die voortvloeien
uit het gebruik van dit bericht. Lees de Privacyverklaring van Booking.com.
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