“VISIT US DURING PLMA AMSTERDAM AND GET YOUR CHANCE TO WIN A TRIP IN ITALY”
FULL TERMS AND CONDITIONS
Deco Industrie Scpa (hereinafter the Promoter), with registered offices in Via Caduti del Lavoro 2 - 48012 BAGNACAVALLO (RA), Italy
is organizing this Promotion called “VISIT US DURING PLMA AMSTERDAM AND GET YOUR CHANCE TO WIN A TRIP IN ITALY”.
This Promotion is open to selected customers, as detailed at par. 2 below.
Employees of the Promoter, and their immediate families, their agents or anyone professionally connected to this Promotion shall
not be entitled to enter.
The Promotion will be communicated to the participants at the PLMA Trade Show (Amsterdam, 29-30 May 2018), and online.
These terms and conditions are available at PLMA, at the Promoter’s stand (F-5350)
Any person entering into or participating in this Promotion is deemed to have accepted and to be bound by these terms and conditions.

1.

Promotional period

Promotion is open on 29th and 30th May 2018, during PLMA Trade Show, taking place in Amsterdam (RAI Exhibition Centre Europaplein, 1078 GZ Amsterdam, The Netherlands
Winners’ selection in Italy on/by 08th June 2018.

2.

Eligibility criteria

The present promotion is open only to selected retailers, complying with the following:
•
•
•

The retailer must be a new customer for Deco Industrie (no business for the last 3 years)
The retailer must have in its assortment the categories that Deco operates (Home Care, Bakery, Christmas Cakes, Biscuits)
The retailer must own a minimum 30 Point of Sales

All retailers complying with the above mentioned requirements will be entitled to enter (hereinafter “eligible retailers” or “eligible
entrants”), as detailed at par. 3.

3.

ENTRY AND PARTICIPATION

Participation in this Promotion is free of charge and no purchase is necessary.
During participation dates, all eligible retailers visiting the Promoter’s stand (F-5350) during the PLMA Trade Show will have the
opportunity to enter the present promotion.
To enter, eligible retailers will just have to complete a registration form – as provided by Deco staff – by providing all information
required. This way, they will be entered into a final draw.
Please note: 1 entry per retailer

The Promoter reserves the right, at any time, to verify the validity of entries and participants, including the participant’s identity,
age and place of residence, and to disqualify any participant who breaches these terms and conditions or tampers with the
registration process or the Promotion.
4.

WINNERS’ SELECTION

Final draw will be conducted within 8th June 2018 in Italy, at Deco offices, under the supervision of an independent subject. Among
all valid entries, 3 winners + 3 reserves will be selected. Each winner will be awarded with a trip to Italy for two (see details at clause
5).

Limits: Max 1 prize per person and per retailer
5.

PRIZE DETAILS

The prize will include the following:
-

Return flights to Bologna, with departure from the international airport nearest to the winner’s residence
Overnight stay in Bologna at Hotel (3 stars minimum) in a shared double room, with breakfast included.
Visit to Deco Industries
Meals and drinks

Deco agrees to cover the expenses for all the services above detailed for a maximum value of 1.500 € (per winner); within the provided
budget, winners may choose to travel alone or with a guest.
The prize does not include:
•
•
•
•

Transfers from/to airport, from/to the Arena or from/to winner’s and guest’s residence;
Excess baggage
Extra and personal expenses (including spending money)
Any trip/travel insurance

The visit must be completed by the end of 2018. Beyond that date, the offer will expire
Please note: Each winner is required to independently declare and pay any applicable taxes and charges that a prize gives rise to in
the winner’s jurisdiction.
No prize is transferable and no prize may be claimed in cash or changed to another prize or arrangement.
However, in the event of unforeseen circumstances or circumstances outside of the Promoter’s reasonable control, the Promoter
reserves the right to amend, withdraw or substitute a prize for an alternative prize or arrangement.
6.

WINNERS’ NOTIFICATION

Winners will be contacted by email within 5 working days of winners’ selection and will be required to respond within 7 calendar
days with all contact details, a copy of valid identity document. If an entrant is unable to take the prize or fails to respond with the
specified timeframe, the entrant will be disqualified and the prize being offered to a reserve. This process will be followed until
reserves are available. The Promoter accepts no responsibility in the event that a winner cannot be contacted for any reason.

7.
o
o

o
o
o

o
o

o

General

Information on how to enter forms part of these conditions. By participating, you agree to be bound by these conditions.
The Promoter cannot accept any responsibility for any damage, loss, injury (including indirect or consequential loss) suffered by
any entrant entering the Promotion or as a result of accepting any prize. However, nothing shall exclude the Promoter’s liability
for death or personal injury as a result of its negligence.
The Promoter is not responsible for any technical problems or human error that may result in a registration, submission or entry
not being received or being lost or damaged or for any destruction or alteration thereof, or unauthorized access to the website.
The Promoter’s decisions regarding any aspect of this Promotion is final and no correspondence will be entered into. The
Promoter may refuse to award a prize to any person, for any reason.
The Promoter reserves the right to withdraw, vary, cancel or suspend an element of a prize if, due to circumstances outside of
its control, that element is no longer available. The Promoter will not be responsible for, or liable to any winner, if all or part of
a prize is not available or must be varied or cancelled for any reason. In the event of unforeseen circumstances the Promoter
reserves the right to substitute a prize or an element of the prize for an alternative of equal or greater value.
The Promoter is not responsible for any third party acts.
If an act, omission, event or circumstance occurs which us beyond the reasonable control of the Promoter and which prevents
the Promoter from complying with these terms and conditions the Promoter will not be liable for any failure to perform or delay
in performing its obligation.
If this Promotion is interfered with in any way or is not capable of being conducted as reasonably anticipated due to any reason
beyond the reasonable control of the Promoter including because of war, terrorism, state of emergency or disaster (including
natural disaster), infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorised intervention, technical failures or any which
corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity or proper conduct of this Promotion, the Promoter reserves the
right, in its sole discretion, to the fullest extent permitted by law (a) to disqualify any entrant; or (b) subject to any written
directions from a regulatory authority, to modify, suspend, terminate or cancel this Promotion, as appropriate.

o

The Promoter reserves the right to verify the validity of entries and reserves the right to disqualify any entrant for
tampering with the entry process or for submitting an entry which is not in accordance with these conditions of
entry, or if the entrant is engaged in any unlawful or other improper misconduct calculated to jeopardise the fair
and proper conduct of the Promotion. The Promoter’s legal rights to recover damages or other compensation from
such an offender are reserved.

This Promotion shall be governed by the laws of Netherlands.

“BEZOEK ONS TIJDENS PLMA AMSTERDAM EN MAAK KANS OP EEN REIS NAAR ITALIË”
VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deco Industrie scpa (hierna ‘de Promotor’), gevestigd te Via Caduti del Lavoro 2 - 48012 BAGNACAVALLO (RA), Italië, organiseert deze
Promotie genaamd “BEZOEK ONS TIJDENS PLMA AMSTERDAM EN MAAK KANS OP EEN REIS NAAR ITALIË”.
Geselecteerde klanten, zoals beschreven in par. 2 hieronder, kunnen deelnemen aan deze Promotie.
Werknemers van de Promotor, hun directe familie en hun vertegenwoordigers dan wel iedereen die beroepshalve aan deze Promotie
verbonden is, zijn uitgesloten van deelname aan deze Promotie.
De Promotie wordt aan de deelnemers bekendgemaakt op de PLMA Trade Show (Amsterdam, 29-30 mei 2018) en op internet.
Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de PLMA, aan de stand van de Promotor (F-5350).
Iedere persoon die zich aanmeldt voor of deelneemt aan deze Promotie, wordt verondersteld akkoord te zijn gegaan met en gebonden
te zijn aan deze algemene voorwaarden.

8.

Wedstrijdperiode

De Promotie loopt van 29 tot en met 30 mei 2018 tijdens de PLMA Trade Show, die plaatsvindt in Amsterdam (RAI Exhibition Centre
- Europaplein, 1078 GZ Amsterdam, Nederland).
De gelukkige winnaars worden in Italië op of tegen 8 juni 2018 geselecteerd.

9.

Kwalificatiecriteria

Enkel geselecteerde retailers kunnen aan deze Promotie deelnemen, indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•
•

De retailer dient een nieuwe klant voor Deco Industrie te zijn (minstens in de laatste 3 jaar geen zakengedaan);
De retailer dient de categorieën waarin Deco produceert, in zijn assortiment te hebben (huishoudelijk, bakkerij,
kersttaarten, koek);
De retailer dient minstens 30 verkooppunten te hebben.

Alle retailers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, mogen zich aanmelden (hierna “gekwalificeerde retailer” of
“gekwalificeerde deelnemer”), zoals beschreven in par. 3.

10. Toegang en deelname
De deelname aan deze wedstrijd is gratis en er is geen aankoop vereist.

Alle gekwalificeerde retailers die tijdens de promotiedagen de stand van de Promotor (F-5350) op de PLMA Trade Show bezoeken,
krijgen de gelegenheid zich aan te melden voor deze Promotie.
Gekwalificeerde retailers kunnen zich eenvoudig aanmelden door de gevraagde gegevens op het registratieformulier in te vullen,
verstrekt door het Deco-personeel. Hierdoor dingen zij mee in de uiteindelijke trekking.
Let op: 1 aanmelding per retailer.

De Promotor behoudt zich het recht voor op ieder moment de geldigheid van aanmeldingen of deelnemers te controleren,
waaronder de identiteit, leeftijd of woonplaats van de deelnemer, en iedere deelnemer te diskwalificeren die deze algemene
voorwaarden schendt of het registratieproces of de Promotie probeert te beïnvloeden.
11. Selectie Van De Winnaars

De uiteindelijke trekking geschiedt op 8 juni 2018 in Italië op het kantoor van Deco en onder het toezicht van een onafhankelijke
derde. Uit de geldige aanmeldingen worden 3 winnaars en 3 reservewinnaars getrokken. Iedere winnaar krijgt een reis naar Italië
voor twee personen aangeboden (zie par. 5 voor details).
Beperkingen: max. 1 prijs per persoon en per retailer.
12. Beschrijving Van De Prijs
De prijs bestaat uit het volgende:
-

Retourvlucht naar Bologna, met vertrek vanaf de dichtstbijzijnde internationale luchthaven vanuit de woonplaats van de
winnaar;
Overnachting in Bologna in een hotel (met minimaal drie sterren) in een gedeelde tweepersoonskamer, inclusief ontbijt;
Een bezoek aan Deco Industrie;
Maaltijden en drank.

Deco gaat ermee akkoord de uitgaven voor alle hierboven beschreven diensten te vergoeden tot een maximumwaarde van € 1.500,(per winnaar). Binnen het aangeboden budget mag de winnaar ervoor kiezen alleen of met een gast te reizen.
De prijs is exclusief het volgende:
•
•
•
•

Transfers van en naar de luchthaven, van en naar de Arena of van en naar de woning van de winnaar en diens gast;
Overbagage;
Bijkomende en persoonlijke uitgaven (waaronder gemaakte kosten);
Eventuele (kortlopende) reisverzekering.

De reis moet voor het einde van 2018 hebben plaatsgevonden. Na deze datum vervalt de prijs.
Let op: iedere winnaar moet zelfstandig alle toepasselijke belastingen en heffingen opgeven en betalen die van toepassing kunnen
zijn op een prijs in het rechtsgebied van de winnaar.
De prijs is niet overdraagbaar, is niet inwisselbaar voor contanten en kan niet worden veranderd in een andere prijs of regeling.
In geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Promotor, behoudt de Promotor
zich echter het recht voor een prijs te wijzigen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve prijs of regeling.
13. berichtgeving aan de winnaars
De gelukkige winnaars ontvangen binnen 5 werkdagen na hun selectie een bericht via e-mail en dienen binnen 7 kalenderdagen te
reageren en hun volledige contactgegevens en een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Indien een deelnemer de
prijs niet kan aannemen of niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt de deelnemer gediskwalificeerd en gaat de prijs naar een
reservewinnaar. Dit proces wordt doorlopen totdat een reservewinnaar de prijs aanneemt. De Promotor aanvaardt geen
verantwoordelijkheid ingeval er om welke reden dan ook geen contact met de winnaar kan worden opgenomen.

14. Algemene informatie:
•
•
•
•
•
•

Dit reglement bevat informatie over de deelname aan de wedstrijd. Door deel te nemen, aanvaardt u de vermelde
voorwaarden.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade of verlies (inclusief indirect of consequent
verlies) die de deelnemer ondervindt door deelname aan de promotie of als gevolg van het aanvaarden van de prijs. Dit sluit
echter geen eventuele aansprakelijkheid uit van de organisator in geval van overlijden of letsels als gevolg van nalatigheid.
De promotor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig foutieve of onnauwkeurige informatie over deze promotie, of voor
eventuele technische problemen die zich kunnen voordoen tijdens het beheer van deze promotie.
De beslissing van de organisator met betrekking tot elk aspect van deze promotie is definitief, en er zal in dit verband geen
correspondentie worden ondernomen. De organisator behoudt zich het recht voor om voor eender welke reden geen prijs toe
te kennen aan een winnaar.
De organisator behoudt zich het recht voor om een artikel van de prijs terug te trekken, te wijzigen, te annuleren of op te
schorten, indien, wegens omstandigheden buiten zijn wil, dit artikel niet meer leverbaar is.
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden tegenover de winnaar als de prijs in zijn geheel, of een deel ervan, niet
beschikbaar is of moet worden gewijzigd om welke reden dan ook. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de
organisator zich het recht voor om de prijs of een deel daarvan te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde.

•
•
•

•

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele handelingen van derden.
Indien zich een actie, verzuim, gebeurtenis of omstandigheid voordoet die buiten de aanvaardbare controle van de organisator
gaat, en die aan de organisator belet om te voldoen aan dit reglement, zal de organisator niet aansprakelijk kunnen gesteld
worden voor het niet of te laat voldoen aan zijn verplichtingen.
Indien het voor de organisator niet mogelijk is om deze promotie verder te zetten, of zijn handelingen inmenging ondergaan,
om redenen die verder gaan dan de aanvaardbare controle van de organisator, alsook in geval van oorlog, terrorisme,
noodsituaties of ramp (waaronder natuurramp), computervirussen, computer bugs, systeemforceringen, onbevoegde
interventie, technische fouten of dergelijke die de administratie, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit en het goede verloop
van de promotie kunnen veranderen of hierop een negatieve invloed hebben, behoudt de organisator zich het recht voor, naar
eigen goeddunken, en in alle door de wet voorziene modaliteiten, om een deelnemer (a) te diskwalificeren of (b), behoudens
eventuele schriftelijke richtlijn van de bevoegde autoriteit, deze promotie te wijzigen, op te schorten, te beëindigen of te
annuleren.
De organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de deelnames te controleren, en behoudt zich het recht voor
om eventuele deelnemers te diskwalificeren die het registratieproces proberen te omzeilen of die deelgenomen hebben op een
manier die niet voldoet aan dit reglement, of in geval een deelnemer betrokken is in eender welke illegale poging om het goede
verloop van de promotie te wijzigen. De organisator behoudt zich bovendien het recht voor om wettelijke schadevergoeding te
vragen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Deze Promotie zal worden geregeld door de Nederlandse wetgeving.

