ACTIEVOORWAARDEN LITTLE LOVE X TIKKIE €1,- KORTING ACTIVATIE

ALGEMEEN:
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Deze actie is geïnitieerd door Lovechock B.V., gevestigd te
Amsterdam aan de Asterweg 20 E1 (hierna: "Little Love") in
het kader van het product Little Love tablets. De actie wordt
gehouden in vestigingen van Albert Heijn, zijnde ieder
afzonderlijk de aanbieder van deze actie ("aanbieder");
De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven
zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van
aanbieder;
De actie duurt 2 weken en vindt plaats in de periode gelegen
tussen 10 februari 2020 en 23 februari 2020
(“Actieperiode”).
Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan
de bepalingen van deze actievoorwaarden;
Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Lovechock
website van toepassing. Zie voor deze
gebruiksvoorwaarden www.lovechock.com
Deelnemers dienen woonachtig in Nederland te zijn;
Little Love is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of
de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene
versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de
website (little.love) geplaatst worden onder vermelding van
de datum waarop de wijzigingen ingaan, dan wel anderszins
gecommuniceerd worden;
Little Love kan zonder opgave van redenen deelnemers
uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten,
wijzigen of opnieuw starten;
Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie
kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per email worden gericht aan i.littlelove@little.love of telefonisch
bij Little Love Consumenten Service op telefoonnummer
+3120 76 09 100 (gratis en bereikbaar op werkdagen van
09:00 – 17:00);

•

Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze
direct en indirect in de organisatorische zin betrokken zijn
bij deze actie.

ACTIEDEELNAME:
•
•

•
•
•

Krijgt €1,- via Tikkie bij aankoop van 1 Little Love tablet.
Hoe werkt het?
1. Bewaar je kassabon goed.
2. Open de link naar het Whatsapp gesprek met Little
Love.
3. Stuur een link van de Tikkie in het Whatsapp gesprek.
4. Druk in Whatsapp op verzenden.
5. Maak een foto van de kassabon en upload deze in het
Whatsapp gesprek.
6. Je ontvangt binnen 2 werkdagen de korting op je
bankrekening.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere geldende
acties, zoals bijvoorbeeld prijskortingen bij de supermarkt.
Deelname is gelimiteerd tot 1 korting per Little Love tablet
De actieproducten zijn:
o Little Love tablet Triple Nut
o Little Love tablet Simply Dark
o Little Love tablet Salted Toffee

PRIJS:
•

Bij aankoop van een Little Love tablet, betaalt Little Love je
via Tikkie €1,- korting terug.

AANSPRAKELIJKHEID:
•

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Little Love aan het
beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de
informatie onvolledig of onjuist is. Little Love is niet
aansprakelijk voor enige (gevolg) schade veroorzaakt door
technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de
website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die

•

•

•

het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter
beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van
de website of links naar de websites van derden;
Little Love en/of enige door haar ingeschakelde
hulppersonen of derden en/of anderszins door Little Love
betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of
letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet
van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
Little Love is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging
of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan
ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de
gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier
van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
Little Love is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor
de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt
met betrekking tot deelname aan de actie.

PRIVACY:
•

•

•

•

Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de
actie zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van
deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. Dit
gebeurt sowieso na het verlopen van de actieperiode.
Consument kan te allen tijde vragen om het onmiddellijk
verwijderen van de consumenten gegevens en hier zal Little
Love zorg voor dragen.
De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of
het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de
betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige
gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken.
Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan
dit gemeld worden via i.littlelove@little.love;
Voor meer informatie over de wijze waarop Little Love
persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze
privacy en cookiepolicy op onze website: www.little.love.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:
•

•

Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands
recht van toepassing;
Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen
dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.

