Bevestig a.u.b. dat u wilt deelnemen aan de loterij en dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden.

Regels van de loterij:
1. De volgende regels zijn bindend. Door deel te nemen aan de loterij gaan deelnemers akkoord
met deze voorwaarden.
2. De sluitingsdatum is 20 januari 2020 / 20 april 2020 / 20 juli 2020 / 20 oktober 2020.
3. Deelnemers nemen automatisch deel aan de loterij op voorwaarde dat zij aan het einde van de
enquête een geldig contactadres (naam + telefoonnummer en/of e-mailadres) opgeven.
4. Als u technische problemen ondervindt en uw contactgegevens niet in de webenquête kunt u
invoeren, verstuurt u ze naar info@m1nd.set.com.
5. De winnaar zal 2 lange afstand tickets ontvangen naar een bestemming van zijn/haar keuze. De
retour vlucht moet wel non-stop zijn en georganiseerd door een van de volgende
vliegmaatschappijen: American Airlines, Air France, Delta, KLM, Etihad, Finnair, Swiss, Thai
Airways of Singapore Airlines. Uitzondering kan gemaakt worden op de non-stop regel indien:
de promoter of de vliegmaatschappij het toestaat, of als de winnaar meer dan 4 uur reistijd
nodig heeft (per trein of auto) om naar het vliegveld te reizen van waar de reistijd non-stop
begint. De winnaar kan zelf de vluchtdatums kiezen, op voorwaarde dat stoelen beschikbaar zijn
op het moment van boeken. De vluchten moeten worden geboekt voor 10 januari 2021 / 10
april 2021 / 10 juli 2021 / 10 oktober 2021.
6. Werknemers van m1nd-set en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.
7. Reisverzekeringen, verder transport, hotelboekingen enzovoort zijn niet in de prijs inbegrepen.
8. De prijswinnaar wordt op de dag na de sluitingsdatum willekeurig uitgekozen uit de personen
die de enquête hebben ingevuld. De trekking wordt verricht door de projectdirecteur van m1ndset, in aanwezigheid van 2 verdere stafmedewerkers als getuigen van de procedure. De exacte
trekkingsprocedure wordt vastgelegd en ondertekend door de projectdirecteur en de getuigen.
Dit document is voor alle deelnemers op schriftelijk verzoek beschikbaar.
9. De resultaten worden bekendgemaakt op www.AirSatisfaction.com op 25 januari 2020 / 25 april
2020 / 25 juli 2020 / 25 oktober 2020. De winnaar wordt telefonisch of per e-mailbericht op de
hoogte gesteld.
10. Per persoon kan slechts één (1) keer worden deelgenomen. Personen die meer dan één keer
deelnemen, worden gediskwalificeerd.
11. Op deze voorwaarden en op enig geschil dat voorkomt uit de enquête en/of de loterij, is de
wetgeving van Zwitserland van toepassing.
12. De beslissing van de promotor (m1nd-set) is bindend en er kan niet over deze beslissing worden
gecorrespondeerd.
13. De naam van de winnaar kan schriftelijk bij m1nd-set worden opgevraagd op het adres: m1ndset SA, rue du Lac 47, 1800 Vevey, Zwitserland.

