Actievoorwaarden – Total Express Tank&Win!
Algemeen
























Alle deelnemers aan deze actie zijn door deelname aan deze actievoorwaarden gebonden.
Deze actie is geldig bij de deelnemende Total Express locaties in Nederland en loopt tot en met 31
december.
Deelnemers kunnen per tankbeurt één keer meedoen aan de actie. Het aantal deelnames per dag is
onbeperkt
Na elke tankbeurt kan iedere deelnemer zijn originele TOTAL Express tankbon uploaden met gebruik
van een smartphone via de url www.total-express.nl
Op de foto van de tankbon moet minimaal het volgende leesbaar zijn: station gegevens, datum en tijd
transactie. Slecht leesbare tankbonnen kunnen zonder opgaaf van reden worden uitgesloten van
deelname.
Deelname kan alleen plaatsvinden met gebruik van een smartphone via de website www.totalexpress.nl
Deelname aan deze actie is gratis, kosten voor internet gebruik zijn voor rekening van de deelnemer.
De uitgifte van de prijzen vindt uiterlijk binnen 1 maand plaats nadat de actie is afgelopen.
Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar voor een andere prijs, cash geld of korting.
Total Nederland N.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of
de actie voortijdig te beëindigen.
Deelname aan de campagne staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland.
Deelname is uitgesloten voor Total medewerkers die direct of indirect hebben meegewerkt aan deze
actie, evenals hun familieleden woonachtig op hetzelfde adres inclusief partner(s).
De gegevens van de deelnemers aan deze campagne worden vastgelegd in een bestand door Total
Nederland N.V. Het doel van het bestand is om deelnemers op de hoogte te houden over nieuws,
producten, diensten en interessante aanbiedingen van Total Nederland N.V., haar tankstations en het
loyaliteitsprogramma Total Club. Indien je geen prijs stelt op dergelijke informatie en aanbiedingen
dan kan je onderaan de ontvangen e-mails jezelf afmelden.
TOTAL Nederland N.V. is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor gebreken in de verstrekte
prijzen.
Total Nederland N.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van
een verkeerde naam, verkeerde adresgegevens of een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een
verkeerd adres van de deelnemer.
De actievoorwaarden zijn gepubliceerd op de actiepagina op www.total-express.nl
Over de uitslag van de prijzen kan niet gecorrespondeerd worden.
TOTAL Nederland N.V. garandeert niet dat de actiewebsite altijd beschikbaar zal zijn en kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor IT gerelateerde problemen van welke aard dan ook.
Eventuele klachten kunnen enkel telefonisch bij de klantenservice of via het contactformulier op de
website www.total.nl worden ingediend, waarop binnen 5 werkdagen een reactie volgt.
Op deze campagne is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.
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Gedurende de actieperiode maken alle deelnemende klanten die getankt hebben bij TOTAL Express en
welke een tankbon geüpload hebben op de actie website kans op de volgende prijzen:
o 1 van de 25 Diner Vouchers (3x uit eten met 25% korting – t.w.v. €25)
o 1 van de 25 E-books
o 1 van de 10 HappyFuel Card tankpassen t.w.v. €25 (LET OP: alleen te besteden bij de
bemande locaties van TOTAL, check www.total.nl welke stations het betreft)
o 1 van de 10 Prepaid Waskaarten genaamd Carte Lavage t.w.v. €25 (LET OP: alleen te
besteden bij carwash locaties bij bemande TOTAL tankstations, check www.total.nl welke
stations het betreft)
o Iedere maand een hoofdprijs ter waarde van €500,- aan brandstof. Deze maandprijs wordt
uitgekeerd in Happy Fuel Cards en is alleen te besteden bij de bemande stations van TOTAL
(check www.total.nl welke stations het betreft).
Deelname is onbeperkt. Na elke tankbeurt kan je de originele tankbon van de tankbeurt uploaden die
goed leesbaar moet zijn. Minimaal te lezen moet zijn: station gegevens, datum en tijd transactie.
De deelnemer ontvangt, na het uploaden van de tankbon, uiterlijk 7 dagen later een bericht op het
opgegeven e-mailadres of hij/zij een prijs gewonnen heeft.
De HappyFuel Card en PrePaid waskaart Carte Lavage wordt per post verstuurd naar de winnaar nadat
deze zich per email bekend heeft gemaakt, dinercoupons en de e-books worden via e-mail
opgestuurd.
Per maand wordt er 1 hoofd/maandprijs verloot onder alle ingeschreven deelnemers. Deze winnaars
ontvangen uitsluitend per mail bericht over de prijs welke zij gewonnen hebben.
De winnaars van de maandprijs krijgen een e-mail vanuit Total. Indien zij niet binnen twee weken na
het ontvangen van de e-mail reageren dat ze de hoofd/maandprijs accepteren komt het recht op de
prijs te vervallen en zal er een nieuwe /maandprijswinnaar getrokken worden. Ook voor de eventuele
volgende maandprijswinnaar gelden deze voorwaarden.
De maandprijs wordt uitgereikt op een door Total nader te bepalen locatie, een fotomoment en
bericht inclusief foto op Facebook maakt hier deel van uit.
Een onafhankelijk derde partij beheert de website met het spel.
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
Aan eventuele (type) fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
Total Nederland N.V. is niet verantwoordelijk voor het eventueel verloren gaan van de
(persoons)gegevens welke voor deze campagne zijn ingegeven.
De hoofdprijs kan belastingplichtig zijn onder de Kansspelenwet of fiscale wet- en/of regelgeving.
De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Total, dit wil zeggen dat de
prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.

