
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN: ‘START THINKING 2020 TODAY.’ Algemene 
voorwaarden voor de promotie.  

1.Beschrijving en registratie  
 
1.1 In deze campagne wordt de aandacht gevestigd op de voordelen van de Lenovo 

ThinkPad in combinatie met Microsoft Windows 10 Pro in de vorm van een 
promotie met de naam “START THINKING 2020 TODAY”.  

1.2 Aan de Promotie kan worden deelgenomen door nieuwe Lenovo MM-klanten 
(mid-marketsegment, bedrijven tot 250-1000 werknemers) (“Deelnemers”). 

1.3 Deze Promotie is beschikbaar in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Benelux, 
Noorwegen, Nederland, Denemarken, België, Finland, Zweden, Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Spanje, Italië, Frankrijk. 

1.4 Bezoekers van http://www.think-progress.com/windows10  
(de ‘Campagnewebsite’) kunnen een formulier invullen om een gesprek aan  
te vragen en een Garmin Vivofit (het ‘Geschenk’) te ontvangen. Er zijn  
in totaal 50 Geschenken beschikbaar en de winnaars worden willekeurig 
geselecteerd. De beschikbaarheid ervan kan niet worden gegarandeerd. 

1.5 Werknemers, functionarissen en bestuursleden van Lenovo, het moederbedrijf 
en gelieerde ondernemingen, alsmede directe familieleden (partner, ouders, 
broers/zussen en kinderen) en leden van het huishouden van dergelijke 
werknemers, functionarissen en bestuursleden; werknemers van entiteiten  
die hoofdzakelijk (50% of meer) staatseigendom zijn, en overheidsinstanties en 
werknemers daarvan; en geautoriseerde distributeurs/resellers van Lenovo en 
werknemers daarvan zijn uitgesloten van deelname aan deze Promotie ‘START 
THINKING 2020 TODAY’. 
 

2. Uw Geschenk aanvragen 

 
2.1 Om het ‘Geschenk’, een Garmin Vivofit, te claimen, moeten deelnemers  

hun gegevens invoeren op het formulier ‘Boek een telefoongesprek’ op 
http://www.think-progress.com/windows10 om een afspraak te maken voor een 
gesprek of ontmoeting met hun plaatselijke Lenovo-accountmanager. Als u geen 
afspraak wilt maken voor een gesprek, kunt u het gratis Geschenk claimen door 
te schrijven naar Lenovo Claims, c/o Twogether, Globe House, Marlow SL7 1EY, 
Verenigd Koninkrijk.   

2.2 De ingezonden formulieren en schriftelijke aanvragen worden ingevoerd in een 
database, en na afloop van de Promotie worden willekeurig 50 deelnemers 
geselecteerd. 

2.3 De Promotie loopt van 1 april 2019 tot 30 juni 2019. Alle deelnemers die zich 
inschrijven binnen deze periode komen in aanmerking voor het claimen van een 
Geschenk.  

2.4 Op het formulier op de website, of in de brief in het geval van aanvraag per  
post, moeten de contactgegevens, inclusief het postadres worden ingevoerd. 

2.5 De aanvragen worden verwerkt en de Geschenken worden verzonden binnen 
zestig (60) werkdagen. De levertijden kunnen verschillen, afhankelijk van de 
plaatselijke bezorgservice.  

2.6 Lenovo verricht redelijke inspanningen om Geschenken te leveren zoals 
beschreven in deze algemene voorwaarden, maar kan naar eigen goeddunken 
prijzen of geschenken vervangen door andere van een vergelijkbare waarde.  
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2.7 De Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om aan hun werkgever of bedrijf te 
vragen of het accepteren van het ‘Geschenk’ in overeenstemming is met de 
regels, het beleid en de ethiek van het bedrijf.  

2.8 De ontvangst van het Geschenk geschiedt op voorwaarde dat de deelnemer 
deze Algemene Voorwaarden naleeft, en  

2.9 De Geschenken zijn niet inwisselbaar (voor geld of iets anders), niet 
overdraagbaar, en mogen uitdrukkelijk niet worden verkocht. Er is geen 
alternatief in contanten. 
 

3. Beheer van de prijsvraag  

3.1 Lenovo is de eigenaar van de database waarin gegevens van gekwalificeerde 
Deelnemers voor deze Prijsvraag worden opgeslagen. Alleen Lenovo en het 
managementbureau (Twogether Creative Ltd, Station Road, Marlow, Engeland) 
dat is aangewezen voor het beheren van deze Prijsvraag zullen contact opnemen 
met de Deelnemers en personen die zijn betrokken bij deze Prijsvraag. 

3.2 Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van Lenovo op 
www.lenovo.com/privacy. 
 

 
4. Aanvullende informatie  
 
4.1 Door uw deelname aan de Promotie ‘START THINKING 2020 TODAY’ aanvaardt 

u de algemene voorwaarden voor deze Promotie, zoals geformuleerd op de 
Campagnewebsite. 

4.2 De Promotie is onderworpen aan het Engelse recht en de gerechtshoven van 
Engeland en Wales hebben exclusieve rechtsbevoegdheid over geschillen met 
betrekking tot de Promotie. 

4.3 De organisator is Lenovo. 
4.4 Lenovo kan deze Promotie op enig moment wijzigen of intrekken. Alle 

deelnemers die deelnemen aan de Promotie ontvangen bericht per e-mail  
in geval van wijzigingen in deze algemene voorwaarden voor de Prijsvraag. 

4.5 Deze Promotie en/of de algemene voorwaarden in dit document zijn nietig waar 
deze verboden zijn, of onderworpen aan beperkingen of belastingen. 

4.6 De beslissing van Lenovo met betrekking tot enig aspect van deze Promotie is 
onherroepelijk en bindend, en over geen enkel aspect ervan wordt in discussie 
gegaan. 

4.7 Eventuele fiscale verplichtingen zijn volledig de verantwoordelijkheid van de 
winnende persoon. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Indien de uitvoering, de beveiliging of het beheer van de Promotie wordt gehinderd, 
op welke wijze of door welke oorzaak dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot fraude, een virus, of andere technische problemen, kan de Organisator, naar 
eigen goeddunken: (a) de Promotie opschorten om de hinder aan te pakken en de 
Promotie vervolgens hervatten op een wijze die zoveel mogelijk overeenkomt met de 



 

 

geest van deze Algemene Voorwaarden; of (b) de prijzen toekennen overeenkomstig 
de bovengenoemde criteria, overeenkomstig de resultaten die op het moment van 
de hinder waren bereikt. De Organisator behoudt zich het recht voor geheel naar 
eigen goeddunken personen te diskwalificeren waarvan is vastgesteld dat ze het 
deelnameproces of de uitvoering van de Promotie saboteren, handelen in strijd met 
deze algemene voorwaarden of handelen op onsportieve of storende wijze. 
Pogingen van een persoon of entiteit om de legitieme uitvoering van de Promotie te 
ondermijnen kunnen neerkomen op een schending van het strafrecht of burgerrecht. 
Indien een poging hiertoe wordt ondernomen, behoudt de Organisator zich het recht 
voor schade te verhalen op de betreffende persoon voor zover maximaal toegestaan 
op grond van het toepasselijk recht. Verzuim van de Organisator om enige van deze 
Algemene Voorwaarden af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand voor 
deze voorwaarde. 

 

VRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 
Door deel te nemen aan de Promotie, gaan de Deelnemers en Winnaars  
ermee akkoord de Organisator, de gerelateerde bedrijven en hun respectieve 
functionarissen, bestuursleden, werknemers en agenten (de “Gevrijwaarde Partijen”) 
te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor vorderingen of gerechtelijke stappen 
voortvloeiend uit deelname aan de Promotie, of ontvangst of gebruik van een prijs, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 
(a) ongeautoriseerde menselijke interventie in de Promotie; 
(b) technische fouten met betrekking tot computers, servers, providers, of telefoon- 
of netwerklijnen; 
(c) drukfouten; 
(d) zoekgeraakte, vertraagde, onvoldoende gefrankeerde, verkeerd bezorgde of  
niet-bezorgde post; 
(e) fouten in het beheer van de Promotie of de verwerking van inzendingen; of 
(f) letsel of schade aan personen of eigendommen, direct of indirect, geheel of 
gedeeltelijk veroorzaakt door de deelname van de Deelnemer of Winnaar aan de 
Promotie of de ontvangst van een prijs. Verder gaat de Deelnemer ermee akkoord 
dat de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Partijen bij alle gerechtelijke stappen 
beperkt zal zijn tot de kosten van deelname aan de Promotie en dat de Gevrijwaarde 
Partijen in geen geval aansprakelijk zullen zijn voor kosten voor gerechtelijke 
bijstand. De deelnemer doet afstand van het recht tot het vorderen van 
schadevergoedingen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt 
tot, punitieve, directe, indirecte en gevolgschade. 
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