
 

 

 
 

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN 
LOTERIJ RUIMTEREIS 

 

In de actieperiode van 31 oktober tot en met 31 december 2012 worden kopers van de hieronder 
genoemde Topline producten van Samsung in de gelegenheid gesteld de factuur op hun naam te 
laten registreren (één naam per factuur). Het factuurnummer wordt daarmee een lotnummer. Op 
2 januari 2013 worden alle facturen van de producten uit de hiervoor beschreven categorie 
onder toezicht van een notaris geselecteerd waarna de notaris uit deze selectie het winnende lot 
trekt. De prijs is een ruimtereis van “Space Expedition Corporation”(SXC) voor één persoon ter 
waarde van ca. € 73.333,--, afhankelijk van de wisselkoers Euro/US Dollar. De ruimtereis zal 
plaatsvinden overeenkomstig de daarvoor bij SXC geldende voorwaarden. Hiervoor verwijzen 
wij u naar SXC,  ter bereiken onder telefoonnummer 020 – 6705500. 

MM/S is bij deze actie alleen betrokken als aanbieder van de ruimtereis van SXC. Er komt na 
aanvaarding van het aanbod van de ruimtereis door de koper een overeenkomst tot 
dienstverlening tot stand tussen de koper en SXC waarbij Media Markt Saturn Holding 
Nederland B.V. en de daaraan gelieerde Media Markt-rechtspersonen in Nederland (gezamenlijk: 
“MM/S”), en Samsung Electronics Benelux B.V. (“Samsung”) niet betrokken zijn. MM/S en 
Samsung aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor rechtshandelingen die ontstaan, 
doordat de klant besluit een overeenkomst te sluiten met SXC. Als rechthebbende op de prijs 
wordt degene aangemerkt op wiens naam de geselecteerde factuur is gesteld. Indien de winnaar 
van de ruimtereis niet door de gezondheidskeuring komt, dan is hij gerechtigd uitsluitend om niet 
een andere persoon aan te wijzen om de ruimtereis te maken, in overleg met SXC. Voor alle 
deelnemers gelden de toelatingseisen van SXC. 
 
Kopers besluiten op eigen risico al dan niet gebruik te maken van het aanbod van MM/S om deel 
te nemen aan deze actieloterij. MM/S aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade 
ontstaan als gevolg van deelname aan deze loterij. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, 
anders dan koopsom van een Samsung Topline product. Deelnemers dienen ouder te zijn dan 18 
jaar. De prijs is netto, dat wil zeggen dat eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de 
waarde van het product door MM/S aan de Belastingdienst wordt afgedragen tegelijk met 
uitreiking van de prijs aan de deelnemer.  
De prijs kan niet worden geruild voor geld of andere Samsung producten. 
 
Kopers van de producten houden de mogelijkheid overeenkomstig het in Nederland geldend recht 
de koop van het Samsung Topline product bij MM/S ongedaan te maken inclusief het recht het 



 

 

product binnen veertien dagen in de originele verpakking terug te brengen. Bij ongedaanmaking 
van de koop verliest het lot zijn geldigheid en kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de 
prijs in het kader van deze bijzonder actie. 
 
De koper die de prijs wint geeft toestemming voor en zegt medewerking toe voor een promotie-
traject van (de betrokken vestiging van) MM/S en Samsung, waarbij beelden en andere 
afbeeldingen van de koper mogen worden gebruikt en koper medewerking toezegt aan interviews 
en andere publicitaire uitingen in dit kader. Koper heeft voorafgaand het recht niet mee te 
werken aan deze publiciteit. Is echter de toestemming daarvoor verleend dan moet de koper er 
rekening mee houden dat dit een intensief traject wordt waarbij koper zelf mag aangeven welke 
personen uit zijn omgeving (partner, ouders, kinderen, vrienden) hierbij moge worden betrokken 
en de betrokken relaties zelf het recht hebben medewerking aan de publiciteit te weigeren.  
 

` Op deze overeenkomst zijn de algemene actievoorwaarden van MM/S van toepassing. Bij strijd 
tussen de bijzondere en de algemene actievoorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden 
voorrang. De bijzondere en de algemene actievoorwaarden van MMS zijn te raadplegen onder 
www.mediamarkt/ruimtereis en zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van de MM/S-vestigingen 
in Nederland. 
 
Deze bijzondere actie is een promotioneel kansspel. MM/S houdt zich aan de daarvoor geldende 
Gedragscode Promotionele Kansspelen. Klachten over dit promotionele kansspel kunnen worden 
ingediend bij de Klantenservice van MM/S, adres gegevens zie artikel 1.4. Algemene 
actievoorwaarden en via internet met de link: www.mediamarkt.nl/service/contact/ 
emailcontactformulier   

      Modelnr (SKU)  EAN 

Wassen  WF1124ZAC/XEN  "8806071494647 

WF906P4SAWQ  "8806085021273 

WF0806Z8C/XEN  "8806085076204 

WF805P4SAWQ/EN  "8806085066472 

Koelen  RFG23UERS1/XEF  "8806071295985 

RS61781GDSR/EF  "8806085032880 

RL60GQERS1/XEF  "8806071503400 

RL56GHGIH1/XEF  "8806071365053 

RL56GEGSW1/XEF  "8806071469010 

TV  UE40ES7000SXXN  "8806071855011

UE40ES8000SXXN  "8806071864563

UE46ES7000SXXN  "8806071864587



 

 

UE46ES8000SXXN  "8806071864792

UE55ES7000SXXN  "8806071856360

UE55ES8000SXXN  "8806071864815

Audio  DA‐E750/XN  "8806085037359

HT‐E6750W/XN  "8806071878621

HT‐E6500/XN  "8806071878614

HT‐ES8200/XN  "8806085044746

HT‐E8200/XN  "8806071908250

BD‐ES7000/XN  "8806071878195

Camera  F‐NX1010BLACK  "8806085304147

F‐NX1010WHITE  "8806085304154

F‐WB155FBLACK  "8806085055100

F‐WB155FWHITE  "8806085055124

 

 

 


