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Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de Dahua Partner App promotie die georganiseerd
wordt door Dahua Europe B.V.
De uitleg en uitvoering van de Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen bindend. Op het
moment dat er zich iets voor doet, waar in de Algemene Voorwaarden niet over gesproken
wordt, dan is de beslissing van Dahua Europe.
Dahua Europe B.V. kan op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen, dit zal dan op
de nieuwspagina van de Dahua Partner App bekend worden gemaakt doormiddel van een
nieuwsupdate
De actie geldt alleen voor nieuwe gebruikers en bestaande gebruikers die voor het eerst
producten scannen in de Dahua Partner App.
Als men al eerder producten heeft gescand kan met dus aan deze actie NIET deelnemen.
Deze actie start op 1 juni 2021.
Deze actie eindigt op 30 juni 2021.
De prijs die men wint als men de eerste keer een product scant in de Dahua Partner App is
een: Voucher van: REIS Cadeau of Dagje Uit Cadeaukaart á € 50,Men zal de keuze krijgen uit beiden, mocht één van beiden niet voorraadig zijn zal de keuzen
hiervoor door Dahua Europe B.V. gemaakt worden.
In het geval van het niet kunnen verkrijgen van beiden prijzen zal Dahua Europe B.V. zorgen
voor een passend alternatief.
Prijzen kunnen alleen worden verstrekt door Dahua Europe B.V.
Algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van spellings- en typefouten. Dahua Europe
B.V. behoud zich het recht voor om de duur van de actie tijdens de actieperiode aan te
passen.
Dahua Europe B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging als het gaat
om levertijden van de prijzen.
Dahua Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van de producten.
Dahua Europe B.V. is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die
rechtstreeks zorgen voor de levering van de gewonnen prijs.
Indien u als deelnemer een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen
naar marketing.benelux@dahuatech.com

