
Actievoorwaarden:
Deelname
• Deelname aan de actie is bij aankoop van een ES200 of FD80.
• Deze winactie wordt georganiseerd door Innovational B.V. te Zwolle
• Deelname vindt plaatst wanneer je Innovational B.V. een e-mail stuurt met alle gevraagde gegevens. Deze gegevens 

bestaan uit:
1. Aankoopbewijs van een SteamOne ES200 of FD80 kledingstomer.

2. Adresgegevens en telefoonnummer.
• Eenmalige deelname per persoon.
• Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder.

• Medewerkers van Innovational B.V. zijn uitgesloten van deelname aanacties.

Promotie
• Bij deelname maak je kans op één van de 4 Fashioncheques t.w.v 250 euro.
• Looptijd van deze actie is 1 mei t/m 31 augustus 2022.

• Bij vragen kan je mailen naar steam-one@innovational.nl.
• Innovational B.V. is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop 

te zetten.
• Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

De winnaar

• De winnaars worden geïnformeerd door Innovational B.V. te Zwolle.

• Per maand wordt er 1 winnaar gekozen.
• De winnaar wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
• De winnaar krijgt persoonlijk bericht via het e-mailadres wat is doorgegeven door de deelnemer.
• Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogtegesteld.

• Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product ofgeldbedrag.
• Wanneer de winnaar zich niet binnen twee weken na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
• Innovational B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

• Het is niet mogelijk om navraag te doen naar winnaars of de gekozen winaar ter discussie te stellen.

Persoonsgegevens

• Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
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