
Voorwaarden Logitech Personal Video Collaboration kit & ZENS - campagne 2020 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Logitech Personal Video Collaboration kit & ZENS 
- campagne van Logitech Benelux B.V. onderdeel van Logitech Europe S.A, Zwitserland. Bij 
deelname aan deze actie gaat u akkoord met onze voorwaarden. 
 
Logitech Benelux B.V., Logitech Europe S.A. 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 zal toegevoegd moeten worden aan 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 18 jaar en ouder 
kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname geldt in Nederland/België/Luxemburg. 
 
De actie geldt alleen op de volgende producten: Logitech Personal Video Collaboration kit, 
Logitech Pro Personal Video Collaboration kit, Logitech Zone Wireless i.c.m. een Logitech BRIO 
of C925e.  
 
Een actie product die niet via deelnemende reseller is gekocht, wordt uitgesloten van 
deelname. Deelnemende resellers zijn CentralPoint NL, CentralPoint BE, Discorp, BuyIT Direct, 
Bechtle NL, Bechtle BE, ARP NL & ARP BE. 
 
ACTIE 
Bij aankoop van één van de deelnemende producten in de actieperiode kan een ZENS Qi 
wireless  oplader verkregen worden. Door middel van het rechtmatig invullen van een online 
formulier op www.logitech-benelux.com/personalcollaborationkit-zens ontvangt de 
deelnemer per post de ZENS Qi wireless  oplader. 
 
De gegevens die ingevuld worden op de website van deze actie zullen als zodanig behandeld 
worden en niet verkocht worden aan derden, indien anders op het invulformulier op 
www.logitech-benelux.com/personalcollaborationkit-zens is - opt-in. 
 
De actie producten moeten tussen 1 februari 2020 en 31 maart 2020 gekocht zijn. Aanvragen 
van de ZENS Qi wireless oplader kan vanaf 1 februari 2020 en is mogelijk t/m 14 april 2020. 
 
De datum op de kassabon van een deelnemende verkooppunt geldt als aankoopdatum. 
Deelnemer dient er zeker van te zijn dat correcte NAW gegevens in worden gevuld, inclusief 
een geldig mailadres. Alle informatie met betrekking tot de Logitech Personal Video 
Collaboration kit & ZENS campagne kan gevonden worden op www.logitech-
benelux.com/personalcollaborationkit-zens. 


