Actievoorwaarden Eurojackpot Voordeelweken
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lotto
bv, gevestigd te Rijswijk aan de Laan van Hoornwijck 55, georganiseerde actie “Eurojackpot
Voordeelweken” (hierna: de Actie).
2. De actie geldt van 12 augustus 2019 – 12.00 uur tot en met 30 augustus 2019 – 18:55 uur
(hierna te noemen: de Actieperiode).
3. Iedere Eurojackpot speler die gedurende de Actieperiode op internet gebruik maakt van de
Voordeelbundel krijgt 5% korting bij 5 weken vooruit spelen en 10% korting bij 10 weken
vooruit spelen.
4. De korting wordt verkregen door op de website te kiezen voor 5 weken op rij of 10 weken
op rij. De Actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties.
5. De Actie geldt alléén voor online aankopen via de website van www.eurojackpot.nl. De
Eurojackpot app is uitgesloten van de Actie.
6. De Actie is onbeperkt te gebruiken per account.
7. In geval van een redelijk vermoeden van misbruik en/of fraude behoudt Lotto bv zich het
recht voor om deelnames en/of deelnemers uit te sluiten van de Actie.
8. Lotto bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op
enigerlei voort kan komen uit de Actie.
9. Alle rechten van intellectuele eigendom op teksten, afbeeldingen, Lay-out, software etc. in
het kader van de Actie komen toe aan Lotto B.V.
10. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist Lotto bv.
11. Deelname is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
12. Lotto bv behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te
beëindigen, mits dit niet ten nadele is van de deelnemer. Hiervan zal melding worden
gemaakt op de actiewebsite.
13. De Actievoorwaarden zijn te vinden op
https://eurojackpot.nederlandseloterij.nl/actievoorwaarden.
14. Vragen en/of klachten betreffende de Actie kunnen worden ingediend bij Lotto B.V. via email: www.nederlandseloterij.nl/klantenservice.

