
  

 

ACTIEVOORWAARDEN MEDIAMARKT NEDERLAND ONLINE 

PROMOPOULE EK 

 

1. Algemeen 

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op 

de actie MediaMarkt Nederland Online Promopoule EK (hierna: “Actie”) 

die georganiseerd wordt door MMS Online Nederland B.V., gevestigd te 

(3072 AP) Rotterdam, aan het adres Wilhelminakade 161 (hierna: 

“MediaMarkt Nederland Online”). 

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de onderneming MediaMarkt 

Nederland Online.  

1.3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met 

de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. MediaMarkt Nederland 

Online en de deelnemers zijn gebonden aan deze Actievoorwaarden. 

1.4. De Actie houdt in dat de deelnemer bij aanschaf van een van de 

deelnemende producten via de webwinkel van MediaMarkt Nederland Online 

(www.mediamarkt.nl) tijdens de actieperiode de aanschafprijs geheel retour 

kan ontvangen als de deelnemer de winnaar is van de MediaMarkt Nederland 

Online Promopoule EK. Winnaars zijn degenen die de top 4 van het Europees 

Kampioenschap (EK) 2021 (EURO 2020) op juiste wijze in de goede volgorde 

hebben voorspeld en de open vraag juist hebben beantwoord. 

1.5. De aanschafprijs van accessoires die gelijktijdig met het deelnemende 

product zijn gekocht, maar die niet standaard bij het deelnemende product 

worden meegeleverd, wordt niet terugbetaald.  

1.6. Deze Actie geldt uitsluitend voor deelnemende producten die zijn gekocht of 

besteld bij of via de Nederlandse webwinkel van MediaMarkt Nederland 

Online (www.mediamarkt.nl).  

1.7. Deze Actie is niet van toepassing op producten die MediaMarkt Nederland 

Online zijn gekocht in of vanuit een fysieke MediaMarkt winkel, of die zijn 

gekocht bij de online outlet van MediaMarkt Nederland Online 

(https://outlet.mediamarkt.nl). 
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2. Actieperiode  

2.1. De Actie vangt aan op maandag 24 mei 2021 en eindigt op vrijdag 11 juni 

2021 om 20.00 uur (hierna: “Actieperiode”). Deelname na vrijdag 11 juni 2021 

om 20.00 uur is niet meer mogelijk.  

3. Deelname 

3.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige 

natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste 

woon- of verblijfplaats in Nederland waar zij als bewoner staan ingeschreven. 

Deelnemers mogen zo vaak meedoen als zij willen, waarbij steeds een 

maximum geldt van twee keer hetzelfde product.  

3.2. Deelname is uitgesloten voor werknemers en inwonende partners of familie 

van werknemers van Media Markt Saturn Holding Nederland B.V. (waaronder 

MediaMarkt Nederland Online) en haar dochterondernemingen, alsmede voor 

medewerkers en inwonende partners of familie van door MediaMarkt 

Nederland Online bij de organisatie van de Actie ingeschakelde personen en 

bedrijven.  

3.3. Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen worden 

doorlopen tijdens de Actieperiode:  

- Koop een deelnemend product via www.mediamarkt.nl.  

- Ga naar www.mediamarkt/promopoule.  

- Voorspel de juiste top vier voor het EK in de goede volgorde: welke 

vier voetballanden zullen bij het EK eindigen als de nummer 1 

(winnaar finale), nummer 2 (verliezer finale) en de nummers 3 en 4 

(verliezers halve finales). Dit doe je door op de website een nummer 

1, nummer 2, nummer 3 en nummer 4 te selecteren in de volgorde 

zoals jij denkt dat de eindstand van het EK zal zijn. Voor nummer 3 en 

nummer 4 is de volgorde niet relevant. 

- Beantwoord de open vraag.  

- Vul de gevraagde gegevens juist en volledig in, waaronder je juiste 

email adres en telefoonnummer waarop je bereikt kan worden, het 

ordernummer, de artikelnummer(s) van de gekochte deelnemende 

producten en de aankoopdatum. 

- Bewaar de originele bestelbevestiging ter controle. 

- Je accepteert de Actievoorwaarden. 
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- Je aanvaard het privacybeleid van MediaMarkt Nederland Online en 

verklaart dit grondig te hebben gelezen. 

- Je accepteert dat je door deelname afstand doet van het recht het 

product binnen 100 dagen na aankoop gratis te retourneren en dat je 

akkoord bent met een retourtermijn van 14 dagen. 

3.4. Uitsluitend personen die tijdens de Actieperiode bovenstaande stappen op 

correcte wijze hebben doorlopen doen mee aan de Actie. 

3.5. MediaMarkt Nederland Online is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren 

wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze 

Actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers 

zich anderszins frauduleus gedragen, zonder opgave van reden en zonder 

gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende deelnemer. 

3.6. Talrijke factoren buiten de invloedssfeer van MediaMarkt Nederland Online 

kunnen interfereren met de werking van de website bij deelname aan de 

Actie. MediaMarkt Nederland Online kan een ononderbroken en beveiligde 

toegang tot deze website niet garanderen. 

4. Deelnemende producten 

4.1. Uitsluitend producten die in de webwinkel van www.mediamarkt.nl zijn 

voorzien van de uiting “PROMOPOULE – IK DOE MEE” zijn toegelaten tot de 

Actie en komen in aanmerking voor vergoeding van de aankoopprijs als de 

deelnemer als winnaar is geselecteerd.  

4.2. De deelnemende producten zijn te vinden op: 

https://www.mediamarkt.nl/static/pdf/promopoule-deelnemende-producten-

online.pdf 

5. Prijs 

5.1. De totale prijzenpot van de Actie bedraagt maximaal € 100.000,- aan terug te 

betalen aankoopprijzen van deelnemende producten aan de winnaars. 

5.2. De winnaar krijgt het bedrag ter hoogte van de aanschaf van het 

deelnemende product retour betaald met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 6.1. Indien het totaal uit te keren bedrag aan aankoopprijzen aan alle 

winnaars het wettelijk maximum aan prijzengeld van € 100.000,- zou 

overschrijden, dan wordt het aantal winnaars uit de goede inzendingen op 

onafhankelijke wijze vastgesteld door middel van loting, zodanig dat het totaal 

uit te keren prijzengeld maximaal € 100.000,- bedraagt. Door middel van 

http://www.mediamarkt.nl/
https://www.mediamarkt.nl/static/pdf/promopoule-deelnemende-producten.pdf
https://www.mediamarkt.nl/static/pdf/promopoule-deelnemende-producten.pdf
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loting zullen ook tien reservewinnaars worden vastgesteld in verband met het 

bepaalde in artikel 6.3. 

5.3. Behoudens het te winnen geldbedrag is er geen ander alternatief beschikbaar 

voor de prijs. Als de prijs niet kan worden uitgereikt, om welke reden dan ook, 

zal de prijs komen te vervallen. 

De eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is over de prijs komt geheel 

voor rekening van MediaMarkt Nederland Online. MediaMarkt Nederland 

Online is verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van de 

kansspelbelasting.  

6. Aanwijzing en bekendmaking winnaars 

6.1. Een onafhankelijke derde stelt binnen twee weken na het einde van het EK 

op onpartijdige en onafhankelijke wijze vast welke winnaars uit het bestand 

van deelnemers aan de Actie de juiste top 4 van het EK hebben voorspeld en 

het juiste antwoord op de open vraag hebben gegeven. Dit zijn de winnaars 

van de actie. Dit alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2 over 

het aantal prijswinnaars in relatie tot het maximale prijzengeld.  

6.2. De aldus vastgestelde winnaars worden binnen twee weken na het einde van 

het EK via het opgegeven emailadres en/of telefoonnummer op de hoogte 

gesteld door MediaMarkt Nederland. Dit zal gebeuren via een door 

MediaMarkt Nederland te bepalen emailadres. Op verzoek zal de winnaar 

binnen twee dagen de originele kassabon verstrekken ter controle.  

6.3. Indien een winnaar de gevraagde informatie niet levert binnen de gestelde 

termijn en de prijs niet tijdig accepteert, dan vervalt diens recht op de prijs. 

Indien sprake is geweest van loting zoals bedoeld in artikel 5.2, dan zal 

MediaMarkt Nederland in dat geval via het opgegeven email adres en/of 

telefoonnummer contact opnemen met de eerste reservewinnaar. Indien ook 

de eerste reservewinnaar de gevraagde informatie niet levert binnen de 

gestelde termijn en/of de prijs niet tijdig accepteert, dan vervalt ook diens 

recht op de prijs. In dat geval zal MediaMarkt Nederland Online via e-mail 

en/of telefoon contact opnemen met de volgende reservewinnaar, enzovoort, 

totdat een reservewinnaar binnen de gestelde termijn de gevraagde 

informatie levert en de prijs tijdig accepteert. Indien geen van de 

reservewinnaars de gevraagde informatie levert en de prijs tijdig accepteert, 

dan vervalt de prijs aan MediaMarkt Nederland Online. 

6.4. MediaMarkt Nederland Online verstrekt de prijs in de vorm van een uitbetaling 

in geld uiterlijk binnen vier weken na het EK aan de winnaars door middel van 

overboeking op het, bij winst op te geven, IBAN nummer.  
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6.5. De beslissing van MediaMarkt Nederland Online is definitief. Over de uitslag 

wordt niet verder gecorrespondeerd. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1. MediaMarkt  Nederland Online is, voor zover rechtens mogelijk, niet 

aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of 

samenhangt met (deelname aan) de Actie of gebruik of inzet van een door of 

namens MediaMarkt  Nederland Online uitgekeerde prijs.  

7.2. MediaMarkt  Nederland Online besteedt de grootst mogelijke zorg aan de 

organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de 

weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele 

onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door 

MediaMarkt Nederland Online openbaar gemaakte (promotie)materialen van 

welke aard dan ook, kunnen niet aan MediaMarkt Nederland Online worden 

tegengeworpen noch enige verplichting voor MediaMarkt  Nederland Online 

doen ontstaan.  

7.3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden gelden eveneens voor 

door MediaMarkt Nederland Online ingeschakeld hulppersoneel en door haar 

ingeschakelde derden. 

7.4. Deelnemer vrijwaart MediaMarkt Nederland Online van alle aanspraken van 

derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.  

7.5. De Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door 

Facebook en/of Instagram en is op geen enkele manier geassocieerd met 

Facebook en/of Instagram. Door deelname aan de Actie erkent en accepteert 

de deelnemer dat Facebook en/of Instagram op geen enkele manier 

aansprakelijk is voor welke schade dan ook in verband met (deelname aan) 

de Actie, en doet de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk afstand van 

iedere vordering op Facebook en/of Instagram voortvloeiende uit (deelname 

aan) de Actie.   

8. Privacy 

8.1. MediaMarkt Nederland Online zal de verzamelde persoonsgegevens in haar 

hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking 

uitsluitend (laten) verwerken voor het goede verloop van de Actie, en voor 

doeleinden vermeld in de Actievoorwaarden. De persoonsgegevens zullen 

niet aan derden worden verkocht. 

8.2. De verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, en 

verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving, waaronder 
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de Algemene Verordening Gegevensbescherming en veilig worden bewaard. 

De privacyverklaring van MediaMarkt Nederland Online is te vinden op 

https://www.mediamarkt.nl/nl/shop/privacyverklaring.html 

9. Klachten 

9.1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden 

kunnen kenbaar worden gemaakt bij de klantenservice van MediaMarkt 

Nederland Online via https://klantenservice.mediamarkt.nl 

9.2. MediaMarkt Nederland Online zal zich naar beste kunnen inspannen om 

eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als 

de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een 

schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 

(2501 CG) Den Haag. 

10. Overig 

10.1. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen via de website op: 

https://www.mediamarkt.nl/static/pdf/promopoule-av-mmnl.pdf 

10.2. MediaMarkt Nederland Online is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder 

voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende 

de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze 

Actie te staken, zonder dat MediaMarkt Nederland Online daardoor op 

enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. 

MediaMarkt Nederland Online zal de Actie en/of Actievoorwaarden tijdens de 

looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer wijzigen. Wijziging van 

de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie zal door 

MediaMarkt Nederland Online bekend worden gemaakt via de volgende 

website: https://www.mediamarkt.nl/nl/shop/promopoule.html  

10.3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of 

worden vernietigd, is MediaMarkt Nederland Online gerechtigd één of meer 

vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de 

strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig 

of vernietigbaar te zijn. 

10.4. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie 

kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Rotterdam. 

10.5. MediaMarkt Nederland Online handelt in overeenstemming met de 

Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.  

https://www.mediamarkt.nl/nl/shop/privacyverklaring.html
https://klantenservice.mediamarkt.nl/
https://www.mediamarkt.nl/static/pdf/promopoule-av-mmnl.pdf
https://www.mediamarkt.nl/nl/shop/promopoule.html
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