UITLEG, SPELREGELS & VOORWAARDEN
Feestdagenactie december 2018
In Winkelcentrum Enschede Zuid zijn ruim 60 ondernemers actief. Je vindt er een winkelaanbod
voor jong en oud en voor elke cultuur en elke portemonnee. In deze feestdagenactie hebben we
vijf ondernemers uitgelicht voor een mooie actie voor klanten van Winkelcentrum Enschede Zuid:






Slagerij SandersVers
Bruinewoud Vivant
Mediterrane Versmarkt
Zuivelhoeve
HEMA

Vanaf woensdag 19 december 2018 tot en met woensdag 9 januari 2019 kun je je kassabon (vanaf
€ 7,50), van aankopen in Winkelcentrum Enschede Zuid, inleveren bij één van deze vijf winkels
naar jouw keuze. Vul je naam, e-mailadres en telefoonnummer in achterop de kassabon en lever
hem in bij één van deze vijf winkels. Er worden in elke winkel vijf feestpakketten verloot.
Per deelnemende winkel worden er vijf mooie feestpakket t.w.v. € 25 verloot!
Je kassabonnen kan je tijdens de actieperiode inleveren bij HEMA, Sanders Vers, Bruinewoud
Vivant, Mediterrane Versmarkt of de Zuivelhoeve. Je mag zo vaak meedoen als je wilt. De
prijswinnaars worden op vrijdag 11 januari 2019 bekendgemaakt en telefonisch van de prijs op de
hoogte gesteld.

De standaardregeltjes








De bekende regel: over de uitslagen kan helaas niet gecorrespondeerd worden.
Prijzen worden uitsluitend uitgereikt aan personen van 18 jaar of ouder. Bij twijfel zal om
identiteit gevraagd worden. Als leeftijd niet aangetoond kan worden zal de prijs niet
overhandigd worden en zal een nieuwe kassabon worden getrokken.
Tijdens consumentenacties kunnen foto’s genomen die door Winkelcentrum Zuid op haar
website en social media-pagina’s geplaatst kunnen worden. Van de winnaars wordt een
foto gemaakt die voor dezelfde doeleinden gebruikt wordt. Door deel te nemen aan de
consumentenactie bevestigt de deelnemer automatisch dat video/foto’s waar hij/zij op
staat voor deze doeleinden gebruikt mogen worden.
De gewonnen prijzen kunnen tot 15 februari 2019 opgehaald worden in de deelnemende
winkel. Na deze datum kan de prijs niet meer opgehaald worden.
De gewonnen prijzen zijn niet in te wisselen tegen geld.

Alle uitgereikte prijzen worden je aangeboden door ondernemers van Winkelcentrum Enschede
Zuid.

