Actievoorwaarden voor Toto
€ 5 Free Bet NLO WK voetbal 2018
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lotto
bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Lotto bv),
georganiseerde “Toto € 5 Free Bet NLO WK voetbal 2018” (hierna: de Actie), ter promotie
van Toto.
2. De Actie loopt van 15 juni 12.00 uur t/m 20 juni 2018 (hierna: de Actieperiode).
3. Elke deelnemer, die de e-mailing betreffende deze Actie ontvangt, krijgt een Free Bet t.w.v. €
5. De Free Bet is beschikbaar t/m 20 juni 2018, om 23.59 uur. Als uiterlijk dan geen
voorspelling van minimaal € 5 is gedaan, vervalt deze Free Bet. Deze Free Bet t.w.v. € 5 kan
alleen gebruikt worden bij een voorspelling met een minimale quotering van 1.70 en de
deelnemer dient hierbij de promotie ‘€ 5 Free Bet’ te activeren in de lijst met promoties.
4. De Actie geldt alleen bij het spelen van Toto via www.toto.nl, via de mobiele site en/of via de
Toto-app. Deze Actie geldt niet voor Toto-13, Toto Tip en Toto Systeem.
5. Voor deze Actie geldt dat er per account of speler recht is op maximaal één keer een Free Bet.
Dit betekent eveneens dat er één keer een Free Bet zal worden uitgekeerd per IP-adres,
computer, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN (bank- en girorekeningnummer).
Ook indien uit andere gegevens of omstandigheden blijkt dat de deelnemer meer dan één keer
een Free Bet op basis van deze actie probeert te ontvangen zal er geen Free Bet meer
uitgekeerd worden en eventueel teveel verkregen Free Bet terugnemen. Prijzen, gewonnen op
basis van onterecht verkregen Free Bet worden in mindering gebracht op het saldo en kunnen
worden teruggevorderd.
6. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
7. De Free Bet kan niet worden overgemaakt naar het IBAN of worden ingewisseld voor contanten
en/of andere prijzen.
8. Lotto bv heeft het recht deze actie te allen tijde te veranderen of te stoppen.
9. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of
fraude behoudt Lotto bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te
weigeren of het recht op een Free Bet (achteraf) te laten vervallen.
10. Lotto bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op
enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
11. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Lotto bv.
12. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Lotto bv.
13. De actievoorwaarden zijn te vinden op https://toto-extra.nederlandseloterij.nl/actie-5euro.pdf
of op te vragen bij klantenservice via toto@nederlandseloterij.nl of telefonisch op 070-550
0805 (gebruikelijke belkosten).
14. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Lotto bv, Afdeling
Klantenservice, Postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, via e-mail: toto@nederlandseloterij.nl of
telefonisch: 070-550 0805 (gebruikelijke belkosten).
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