Algemene voorwaarden van de ‘KFC MADNESS’ actie
De actie
1. Koop tussen 24 mei en 17 juni een combo en je ontvangt een lot
waarmee je kans maakt op een waardebon van SRD 2500.
2. Ga naar KFC Waterkant, KFC Wilhelminastraat, KFC Kwatta of KFC
Ringweg en koop een combo. Je ontvangt een lot. Vul jouw naam,
telefoonnummer, ID kaartnummer en adres in aan de achterzijde van het
lot en deponeer jouw lot in één van de daarvoor bestemde bussen in de
KFC restaurants.
3. Elke vrijdag zal er om 12 uur een trekking plaatsvinden bij KFC Kwatta.
Bij elke trekking zullen twee (2) loten getrokken worden. Loten zijn alleen
geldig als zij aan de achterzijde door de klant volledig zijn ingevuld.
De bussen van KFC Ringweg, KFC Wilhelminastraat en KFC Waterkant
zullen worden opgehaald door een bevoegde instantie en zullen door
middel van een beveiligd transport worden vervoerd naar het KFC
restaurant aan de Kwattaweg. KFC & PIZZA HUT Suriname N.V. is niet
aansprakelijk voor eventuele onregelmatigheden die er plaatsvinden tijdens
dit transport.
4. De trekkingen zijn openbaar en zullen plaatsvinden onder toezicht van
de Nationale Loterij Suriname en het Korps Politie Suriname. De winnaars
zullen telefonisch op de hoogte worden gebracht. Elk lot doet slechts één
(1) keer mee aan de trekking van die datum. Bij de volgende datum doet
het lot wel mee.
5. De waardebonnen worden binnen 30 dagen na de trekking aan de
winnaars overhandigd. De waardebonnen mogen besteed worden bij elke
willekeurige winkel, behalve bij McDonald’s, Popeyes, Burger King en
Naskip.
6. De aanspraak op een prijs vervalt, nadat drie maanden zijn verstreken
na de datum waarop de aanspraak op de prijs is ontstaan.
7. Over de uitslag van deze loterij kan niet worden gecorrespondeerd.
8. Deze actie geldt alleen voor deelnemers van 18 jaar en ouder.

9. Medewerkers van KFC, Pizza Hut Suriname en Cirkel Group N.V. en
naaste familieleden van bovengenoemde medewerkers zijn uitgesloten van
deelname. Onder naaste familieleden wordt verstaan: de
echtgenoot/echtgenote, de kinderen, de ouders, de broers en zussen van
de medewerkers alsook degenen met wie de medewerkers een duurzame
relatie hebben.
10. KFC & PIZZA HUT SURINAME N.V. accepteert geen
verantwoordelijkheid voor verloren loten. KFC & PIZZA HUT SURINAME
N.V. wijst loten af die na de sluitingsdatum worden ingeleverd die
redelijkerwijs als onvolledig, onleesbaar of frauduleus kunnen worden
beschouwd.
11. Deze algemene voorwaarden vallen onder de Surinaamse wetgeving
en binnen de jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Suriname.
12. Door aan deze actie mee te doen, bevestigt u dat u onze algemene
voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u deze accepteert.
KFC & PIZZA HUT SURINAME N.V. behoudt zich het recht voor om deze
loterij te beëindigen of om de loterij wegens omstandigheden, waarover
KFC & PIZZA HUT SURINAME N.V. redelijkerwijs geen controle heeft,
zonder kennisgeving te annuleren of aan te passen.
13. Door aan deze actie mee te doen, gaat u akkoord met het publiceren
van uw naam en foto in de media en alle communciatiekanalen van KFC &
PIZZA HUT Suriname N.V. in geval u winnaar bent.
14. De deelnemer geeft KFC & PIZZA HUT SURINAME N.V. toestemming
om zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand en
deze gegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan deze loterij en om
u te informeren over andere producten en diensten.
15. KFC & PIZZA HUT SURINAME N.V. respecteert de privacy van iedere
deelnemer en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en
zorgvuldig worden behandeld.
16. KFC & PIZZA HUT SURINAME N.V. is niet aansprakelijk voor de
nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem niet
opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

Bij vragen en/of opmerkingen over uw deelname aan KFC MADNESS kunt
u rechtstreeks contact opnemen met:
Cirkel Group Suriname N.V.
Marketing afdeling
E-mail: marketing@cirkelgroup.com
Telefoon 425254

