‘Anthem’ actie - 2019
Voorwaarden ‘Anthem’ actie februari 2019
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Anthem’ actie van Logitech Benelux, onderdeel
van Logitech Europe SA.
Bij deelname aan deze actie gaat u akkoord met onze voorwaarden.
Logitech Benelux B.V. en haar distributeurs, ingeschakelde partners of derden kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
Formulieren die onvolledig of onjuist zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen.
Kopie kassabon / factuur zal toegevoegd moeten worden aan het inschrijfformulier voor
rechtmatige deelname.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen deelnemen aan deze actie.
Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België of Luxemburg of
zonder verblijfplaats in België/Luxemburg.
De actie geldt alleen op de volgende Logitech G en ASTRO producten: G935, G635, G432 en
A50, A40, A20, A10. Hierna te noemen ‘actieproducten’.
Aanschaf van een van onderstaande actieproducten geeft recht op een gratis Anthem game
voor PS4, Xbox One of PC:
- G935
- A40
- A50
Aanschaf van een van onderstaande actieproducten geeft recht op 50% korting op een Anthem
game voor PS4, Xbox One of PC:
- G635
- G432
- A10
- A20
Het restant bedrag van € 30,- dient direct op www.logitech-benelux.com voldaan te worden
middels een van de betaalopties (iDEAL, Bancontact, Mister Cash)
Actieproducten die niet via deelnemende (r)etailers worden gekocht, zijn uitgesloten van
deelname. Eventuele registraties worden afgekeurd en betalingen teruggestort.

De gegevens die ingevuld worden op de website van deze actie zullen als zodanig behandeld
worden en niet verkocht worden aan derden.
Enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen
De actieproducten dienen tussen 8 februari 2019 en 22 maart 2019 gekocht zijn.
Het aanvragen van een Anthem game kan vanaf 8 februari 2019 t/m uiterlijk 7 april 2019. De
datum op de kassabon / factuur van een deelnemende (r)etailer geldt als aankoopdatum.
LET OP: Bezorging van je Anthem game kan niet eerder dan de introductiedatum van 22
februari geschieden
Alle informatie met betrekking tot deze actie kan gevonden worden op www.logitechbenelux.com

