Actievoorwaarden HP Retail Read Dead Redemption (RDR) promotie.

Red Dead Redemption 2 (en meer!) na aankoop van een HP Gaming PC
met 8e of 9e generatie Intel® Core ™ i7 of Intel® Core ™ i9 processor

Artikel 1
De onderneming HP Nederland B.V. organiseert een Red Dead Redemption 2 (RDR2) promotie waarbij u
een RDR2 Master Key gratis ontvangt bij aankoop van een HP Gaming PC met een 8e of 9e generatie
Intel® Core ™ i7 of Intel® Core ™ i9 processor (hierna genoemd «Actie») waarvan de praktische
organisatie is toevertrouwd aan Arvato Distribution GmbH, hierna genoemd «de Organisator».
De actie is alleen geldig bij aankoop van een in Artikel 9 genoemd HP product, gekocht bij de in Artikel
10 benoemde verkooppunten en tijdens de in Artikel 10 genoemde actieperiode.
De deelneming aan de Actie veronderstelt de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van het
huidige reglement en van elke beslissing, genomen door de Organisator.
Artikel 2
2.1 Door deelname aan de Actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden.
2.1. Deelname aan de Actie is open aan elke fysieke persoon – ten persoonlijke en individuele titel –
gehuisvest in Nederland, met uitsluiting van (rechts)personen die:
- een rechtstreekse, juridische band hebben met één van de maatschappijen die deelnemen aan de
organisatie of de verspreiding van de Actie, de personeelsleden van de Organisator en hun familie;
- de commerciële promotors, hun personeelsleden en hun familie;
- hun raadgevers op het vlak van reclame en promotie;
- jonger zijn dan 18 jaar;
- aankopen doen van HP Gaming PC’s met een andere processor dan omschreven in artikel 4 van deze
actievoorwaarden.
2.2. Deelname aan de Actie gebeurt middels het invullen van de juiste velden en het uploaden van het
aankoopbewijs + foto vd barcode op de verpakking op http://gamingactie.nl.
2.3. De promotie kan alleen uitgereikt worden aan personen die ouder zijn dan 18 jaar met een
woonadres in Nederland.

Artikel 3
Onvolledige of onleesbare gegevens worden niet in aanmerking genomen.
De gegevens die nodig zijn voor deelname worden enkel gebruikt voor het toesturen van de
geselecteerde Master Key middels het opgegeven van gevraagde persoonsgegevens en het verzamelen
van informatie over in artikel 1 genoemde actie. De gegevens worden eigendom van de Organisator. Op
dit bestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De persoonlijke
gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie gebruikt, tenzij anders aangegeven door
de deelnemer.
Artikel 4
De promotie kan alleen bestaan uit het toesturen van een Master Key voor onderstaand spel, zolang de
voorraad strekt. Er is geen sprake van het uitkeren van de promotie in geld.
Geselecteerde Master Key binnen deze actie:
Red Dead Redemption 2 t.w.v. € 49  full download
Deze actie betreft alleen het verstrekken van de Master Key van Red Dead Redemption 2. Het inlog en
downloadproces van dit spel valt onder de verantwoording van Intel®.
indien men wil, extra te downloaden:
Neverwinter Uprising  in-game content
Cylance Smart AntiVirus  gratis subscription voor 3 maanden
Artikel 5
De organisator van de Actie en HP Nederland wijzen elke verantwoordelijkheid af in het geval van
wijziging of annulering van de Actie om reden van overmacht, fraude, een informaticaprobleem of het
slecht functioneren van eender welk systeem.
Artikel 6
De organisator behoudt zich het recht voor om elkeen die fraudeert, juridisch te vervolgen.
Artikel 7
De organisator behoudt zich het recht voor om de Actie te wijzigen, te verlengen of te annuleren om
elke reden, onafhankelijk van zijn wil. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om de
keuze van de prijzen, een onderdeel van het reglement of de wijze van het verloop van het spel te
wijzigen indien onvoorziene en/of ongewilde omstandigheden dit rechtvaardigen.

Artikel 8
Elke deelname aan deze Actie houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van het
volledige, huidige reglement. Alle eventuele interpretatie- of toepassingsmoeilijkheden van huidig
reglement of elk geschil, ontstaan bij de uitvoering van de Actie, worden uitsluitend door de organisator
behandeld.
Artikel 9
Deelnemende producten:
Alle HP Gaming PC’s met 8e of 9e generatie Intel® Core ™ i7 of Intel® Core ™ i9 processor
Deze actie geldt alleen op een HP Pavilion Gaming of OMEN PC (laptop of desktop) met een 8e of 9e
generatie Intel® Core ™ i7 of Intel® Core ™ i9 processor*. Aankopen van dezelfde devices met een
afwijkende processor komen niet in aanmerking voor een Master Key. Om gebruikt te maken van de
actie dien je minimaal 18 jaar te zijn.
*PC met de volgende processor omschrijving:
Processor naam: Intel® Core ™ i7 of Intel® Core ™ i9 processor
Processor nummer bijvoorbeeld: 9700k, 9700kf, 9900k, 9900kf, 9900ks, 9980H, 9750H
Voorbeeld: Intel Core i7-9700F

Artikel 10
Actie is geldig zowel in de winkel als online.
De actie loopt van 1 december 2019 tot en met 24 mei 2020. Je kunt t/m 31 mei de Master Key
gebruiken om de software te downloaden. Na 31 mei is de Master Key niet meer geldig.
Over de uitwerking van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
Overige: http://www8.hp.com/nl/nl/privacy/terms-of-use.html

