Reglement winterwedstrijd 2016
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door FCA BELGIUM nv, Jules Cockxstraat 12a te 1160
Brussel, RPR: Brussel, K.B.O.: 0400.354.731 (hierna FCAB genoemd).

2. De wedstrijd zal van start gaan op 3 oktober 2016 en eindigen op 31 maart 2017 om
middernacht. Alle antwoordformulieren moeten vóór deze datum en tijdstip worden
ingediend op een van de websites die zijn vermeld in artikel 3. Te laat ingediende
wedstrijdformulieren zullen niet in aanmerking worden genomen.

3. Deze wedstrijd is uitsluitend voorbehouden voor meerderjarige natuurlijke personen die
gedurende de periode dat de wedstrijd loopt in België en het Groothertogdom
Luxemburg verblijven en eigenaar zijn van een voertuig van 3 maanden tot 8 jaar oud
(vanaf de eerste inschrijving) van een van de merken van de groep Fiat Chrysler
Automobiles (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional, Abarth en Jeep).

Zijn uitgesloten van deelname, de personeelsleden van FCAB en de bedrijven (met
inbegrip van het personeel en de medewerkers) die zijn betrokken bij de organisatie en
het ontwerp van de wedstrijd, evenals hun familieleden (d.w.z. de personen die op
hetzelfde adres wonen).

Elke deelname is strikt persoonlijk en op naam, slechts één deelname per gezin (zelfde
naam, zelfde adres) is toegelaten.

4. De deelnemers kunnen aan de wedstrijd deelnemen door vóór 31 maart 2017 om
middernacht te surfen naar:

https://owner.mopar.eu/be/nl/jeep/registratie, als ze eigenaar zijn van een voertuig
van het merk Jeep;

https://owner.mopar.eu/be/nl/alfaromeo/registratie, als ze eigenaar zijn van een
voertuig van het merk Alfa Romeo;
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https://owner.mopar.eu/be/nl/lancia/registratie, als ze eigenaar zijn van een voertuig
van het merk Lancia;

https://owner.mopar.eu/be/nl/fiat/registratie, als ze eigenaar zijn van een voertuig van
het merk Fiat;

https://owner.mopar.eu/be/nl/fiatprofessional/registratie, als ze eigenaar zijn van een
voertuig van het merk Fiat Professional;

https://owner.mopar.eu/be/nl/abarth/registratie, als ze eigenaar zijn van een voertuig
van het merk Abarth.

Om deel te nemen moeten personen houder zijn van een account op de online services
van het merk van het voertuig (van de groep Fiat Chrysler Automobiles) waarvan ze
eigenaar zijn.

Deelnemers die nog geen account hebben kunnen dit aanmaken op het voornoemde
adres.

Elke deelnemer dient op de site van de wedstrijd geldig zijn profiel in te vullen. Hij vult
daartoe het deelnameformulier in met zijn namen, voornamen, adres, e-mailadres en
telefoonnummer.

Vervolgens kunnen de deelnemers de volgende drie vragen beantwoorden:

1. Vanaf welke temperatuur bieden winterbanden belangrijke voordelen – zoals
betere grip en kortere remafstand – tegenover zomerbanden op de weg?
2. In welk jaartal is Mopar (het merk van FCA voor originele onderdelen,
accessoires, customer care en alle diensten voor de zorg en onderhoud van uw
FCA wagen) opgericht?
3. Hoeveel personen zullen op 31 maart 2017 om middernacht aan deze wedstrijd
hebben deelgenomen?

De derde vraag is een schiftingsvraag om de winnaar aan te duiden tussen de deelnemers
die de eerste en tweede vraag correct hebben beantwoord.
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Winnaar is diegene wiens antwoord het dichtst bij het correcte antwoord op de
schiftingsvraag ligt. Het antwoord dat het dichtst een aantal benadert dat hoger is dan
het juiste antwoord, primeert op het antwoord dat het dichtst een lager aantal
benadert.
Indien twee deelnemers hetzelfde antwoord geven dat het juiste antwoord het dichtst
benadert, is de winnaar diegene die het wedstrijdformulier het eerst heeft ingevuld.
5. FCAB behoudt zich het recht om de wedstrijd (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen, uit te
stellen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Druk-, spel-, typ- of andere
fouten kunnen in geen enkel geval worden ingeroepen of verplichtingen inhouden voor
FCAB.
6. Over het reglement, de organisatie of het resultaat van de wedstrijd zal niet worden
gecorrespondeerd (brief, e-mail, fax) en/of getelefoneerd. Alle bijkomende
mededelingen of publicaties over de wedstrijd moeten worden beschouwd als deel van
onderhavig reglement. De beslissingen van FCAB zijn onherroepelijk.
7. De deelname aan de wedstrijd houdt geen enkele aankoopverplichting in.
8. Deze wedstrijd omvat volgende prijzen:
o

1 x premium smartphone voor de hoofdwinnaar (met de meeste juiste
antwoorden en het dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag)

o

20 x voucher ter waarde van € 100 te gebruiken in het Erkende Netwerk van FCAB
(voor overige 20 winnaars).

De prijzen zullen worden uitgereikt onder toezicht van meester Luc Indekeu,
gerechtsdeurwaarder te 1190 BRUSSEL, Brugmannlaan 69.

De prijzen kunnen in geen enkel geval worden omgezet in zijn geldelijke waarde of een
ander voordeel in natura.
Het cadeau zal aan de winnaar worden overhandigd na afsluiting van de wedstrijd. Hij
zal door zijn Erkend Servicepunt gecontacteerd worden om het cadeau te komen
afhalen.

9. De prijzen kunnen niet worden omgeruild, overgedragen of omgezet in geld. De
toepasbare garantie is deze verleend door de fabrikant van de smartphone.

10. In geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil en als de omstandigheden dit
vereisen, behoudt FCA Belgium nv zich het recht voor om de gewonnen prijs te
vervangen door een gelijkaardige prijs van ongeveer dezelfde waarde.
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11. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van hun gegevens die ze hebben
meegedeeld in het kader van de wedstrijd. Bijgevolg zijn ze verantwoordelijk voor de
wijziging van hun gegevens en dienen ze hun nieuwe gegevens mee te delen als de
vorige niet meer gelden.

12. Elke deelname die onvolledig is, niet voldoet aan de voorwaarden van onderhavig
reglement, vervalst of ongeldig is, werd geregistreerd na de uiterste datum of in een
andere vorm dan hiervoor is voorzien of onleesbare, onjuiste of valse gegevens bevat,
zal niet in aanmerking worden genomen en nietig worden verklaard.

13. FCA Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitstel, de onderbreking
of de gehele of gedeeltelijke annulering van de wedstrijd als gevolg van omstandigheden
buiten haar wil. Ze kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor technische
problemen verbonden aan het informaticaplatform van de deelnemer of van de
wedstrijd.
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de beperkingen van het
internet, met name de technische prestaties, het risico dat de verbinding wegvalt en,
meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke activiteit online. FCAB kan in
dit kader geenszins aansprakelijk worden gesteld.

14. De deelnemer geeft FCA Belgium nv de toestemming om zijn persoonsgegevens die
werden verzameld in het kader van de wedstrijd te gebruiken om haar klantendatabank
bij te werken. Zoals is voorzien in de wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, heeft elke deelnemer het recht om alle elementen van zijn
persoonsgegevens in te kijken en te laten verbeteren. Bovendien heeft elke deelnemer
het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor
commerciële doeleinden.

De deelnemer kan zich daar op ieder ogenblik kosteloos en zonder enige rechtvaardiging
tegen verzetten door een brief te sturen naar Fiat Chrysler Automobiles Belgium nv,
Customer Service Department, Jules Cockxstraat 12a te 1160 Brussel of een mail naar
Privacy.belux@fiat.com. Indien de deelnemer FCA Belgium een adreswijziging of elke
andere wijziging van zijn persoonsgegevens wil meedelen, kan hij dit doen op een van
deze beide adressen.

15. Door deel te nemen aan de wedstrijd erkent de deelnemer van rechtswege dat hij
instemt met dit reglement. Over deze wedstrijd zal geen enkele correspondentie worden
gevoerd, noch telefonisch noch schriftelijk.
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16. FCA Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ze, als gevolg van
overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil met name staking, slecht weer en in het
algemeen alle gevallen buiten haar wil die de normale uitvoering van de prestaties van
de wedstrijd verhinderen, onderhavige wedstrijd zou moeten annuleren, inkorten,
verlengen, uitstellen of wijzigen.
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