Actievoorwaarden winactie HEMA Private Lease

Algemeen:
 Hoofdprijs: een jaar lang geen leasekosten voor jouw Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active
Automaat 5d.
 De actieperiode loopt van 23 april tot 1 juni 2019.
 Wil je meer informatie over de producten, een berekening maken wat Private Lease voor
jou per maand gaat kosten of HEMA Private Lease afsluiten? Kijk op
hema.nl/privatelease.
 Iedere twee weken wordt uit de in deze periode afgesloten leasecontracten voor een
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active Automaat 5d, een prijswinnaar getrokken. In totaal vindt er
dus 3 keer een trekking plaats.
 Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
Deelname:
 Als je in de actieperiode online, via www.hema.nl/privatelease, een leasecontract voor
een Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active Automaat 5d afsluit, maak je kans op een jaar gratis
Private Lease t.w.v. € 3.588,-.
o De korting heeft een waarde van € 3.588,- en is bepaald op basis van een
leasecontract voor 60 maanden en 10.000 kilometer.
o Wanneer je ervoor kiest om een leasecontract af te sluiten voor minder dan 60
maanden of meer dan 10.000 kilometer, dan betekent dit dat jouw kortingsbedrag
van € 299.- gelijk blijft, maar jouw kosten in het eerste jaar hoger worden.
o Om dit verder duidelijk te maken, hebben wij een paar rekenvoorbeelden
gemaakt:
Rekenvoorbeelden één jaar gratis rijden Yaris Hybrid 1.5 Active Automaat
Wanneer je een jaar gratis rijden wint, verrekent LeasePlan maandelijks € 299.- met jouw leasebedrag.
Rekenvoorbeeld 1:
Kosten leasecontract o.b.v. 60 maanden en 10.000 km – je betaalt normaal 12 x € 299 = € 3.588
Bij een jaar gratis rijden verrekent LeasePlan maandelijks € 299,00 met jouw maandbedrag en kost de Yaris
Hybrid 1.5 Active Automaat jou het eerste jaar dus maandelijks € 0,00
Rekenvoorbeeld 2:
Leasecontract o.b.v. 48 maanden en 10.000 kilometer – je betaalt normaal 12 x € 319 = € 3.828
Bij een jaar gratis rijden verrekent LeasePlan maandelijks € 299,00 met jouw leasebedrag en kost de Yaris
Hybrid 1.5 Active Automaat jou het eerste jaar dus maandelijks € 20,00
Rekenvoorbeeld 3:
Leasecontract o.b.v. 36 maanden en 10.000 km – je betaalt normaal 12 x € 339 = € 4.068
Bij een jaar gratis rijden verrekent LeasePlan maandelijks € 299,00 met jouw leasebedrag en kost de Yaris
Hybrid 1.5 Active Automaat jou het eerste jaar dus maandelijks € 40,00








Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer meedoen.

Je komt alleen in aanmerking voor de prijs wanneer de krediettoetsing positief is en
de overeenkomst (digitaal) getekend is.
Naast de korting op het maandbedrag, kan geen aanspraak worden gemaakt op andere
vergoedingen en/of kosten.
Je bent meerderjarig en je hebt in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats.
Door deelname aan deze actie, ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
Geef je gegevens op (bijvoorbeeld van iemand anders), die niet op waarheid berusten?
Dan word je automatisch uitgesloten van deelname.
HEMA-personeel (EV en AB) en medewerkers van LeasePlan of aangesloten bedrijven
zijn uitgesloten van deelname. Onder HEMA B.V. en LeasePlan B.V. wordt in dit kader
ook verstaan de aan die entiteiten gelieerde vennootschappen.

Trekken winnaars:
 De winnaars worden bekend gemaakt in week 19, 21 en 23.
 Winnaars worden per e-mail geïnformeerd door HEMA en in contact gebracht met
LeasePlan Nederland voor het activeren van de korting.
Bestickering auto:
 De auto wordt door HEMA en LeasePlan voorzien van een sticker met daarop ‘HEMA
Private Lease’ en het logo van HEMA.
 Het is mogelijk de genoemde stickers na 1 jaar te laten verwijderen. Schade veroorzaakt
door het zelfstandig verwijderen van de sticker valt niet onder het leasecontract en wordt
aan de klant doorbelast.
Privacy:
 Persoonsgegevens van de deelnemer worden uitsluitend gebruikt voor de actie en in
overeenstemming met de AVG.
 De winnaar geeft akkoord aan HEMA om zijn/haar naam en foto’s te plaatsen in HEMAuitingen zoals op de website, in de nieuwsbrief en in berichten op social media, zoals
Facebook en Twitter.
Aansprakelijkheid:
 HEMA en LeasePlan zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele
aanvullende kosten die de winnaar maakt in verband met de acceptatie en het gebruik
maken van de prijs.
 HEMA, LeasePlan, de door hen ingeschakelde hulppersonen of andere partijen zijn niet
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met
(deelname aan) de actie, tenzij de schade is ontstaan als een direct gevolg van opzet of
grove schuld van HEMA, LeasePlan, de door hen ingeschakelde hulppersonen of andere
partijen.
Tot slot:
 Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of aanbiedingen.
 Deze actie is een initiatief van HEMA B.V. kantoorhoudende aan de NDSM-straat 10 in
Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30076044 en LeasePlan
Nederland N.V. kantoorhoudende aan de P.J. Oudweg 4 in Almere, ingeschreven onder
nummer 39037163 ter promotie van HEMA Private Lease. LeasePlan Nederland N.V. is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30076044 en gevestigd te
Almere.
 Als aanbieder van deze actie heeft HEMA B.V. het recht de actie te beëindigen of de
voorwaarden tussentijds aan te passen. De gewijzigde voorwaarden vind je in dat geval
op hema.nl/privatelease.
 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie,
waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan HEMA
B.V.
 Typefouten voorbehouden.

