
WINACTIE

Actievoorwaarden 15 jaar STRATO NL 2021

1. Alleen deelnemers van 18 jaar of ouder mogen aan deze actie deelnemen.
Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland.

2. De actie loopt van 26-04-2021 vanaf 9.30 uur tot en met 24-05-2021 18 uur. De
winnaars worden uiterlijk op 31-05-2021 per e-mail geïnformeerd. Winnaars dienen
binnen 2 dagen op het bericht te reageren. Gebeurt dit niet, vervallen de prijzen
weer. Eventuele vragen omtrent deze actie kunnen gericht worden aan:
actie@strato.com.

3. De prijzen bestaan uit:

● 1 x Apple MacBook Air (Silver) Z128-CTO-MGN93, met 13.3 inch beeldscherm,
de nieuwe Apple M1 chip, 1000 GB opslagruimte ter waarde van € 1629

● 1 x Apple iPad Pro (Spacegrijs) met 12.9 inch beeldscherm, WiFi + 4G, 128GB
opslag ter waarde van € 1279

● 5 x Adobe Creative Cloud Photography Plan: 1 Apparaat, 1 Jaar, 20GB
cloudopslag, voor Windows of Mac ter waarde van € 144,99

4. Iedereen die aan de actie wil deelnemen, dient tijdens de actieperiode een nieuw
.nl-domein te registreren en middels een e-mail zijn of haar deelname te
bevestigen. Domeinverhuizingen zijn uitgesloten. De uiteindelijke winnaars worden
door middel van een verloting bepaald.

5. Iedere deelnemer mag slechts 1x aan de actie meedoen.

6. STRATO behoudt zich het recht voor alle deelnemers, die de
deelnamereglementen overtreden of door middel van technische manipulatie
proberen de actie te beïnvloeden, van deelname uit te sluiten. In geval van een
uitsluiting van de actie kunnen eventuele prijzen ook achteraf nog ingetrokken en
teruggevorderd worden.

7. De prijzen kunnen niet ingewisseld worden. Een uitbetaling in contant geld is niet
mogelijk.

8. Mochten de prijzen van de kant van STRATO om bepaalde redenen niet geleverd
kunnen worden, behoudt STRATO zich het recht voor een gelijkwaardige,
vervangende prijs beschikbaar te stellen.
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9. Medewerkers van STRATO en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan
deze actie.

10. STRATO behoudt zich het recht voor de deelnamereglementen op ieder
moment, zonder voorafgaande aankondiging of opgaaf van reden, te veranderen of
stop te zetten. Van deze mogelijkheid kan met name dan gebruikgemaakt worden,
als een correcte uitvoering van de actie uit technische of wettelijke redenen niet
meer mogelijk is.

11. Op deze actie is het Duitse recht van toepassing. De juridische weg is
uitgesloten.


