
 

 

 

Actievoorwaarden  

SMS/BEL&WINACTIE FORMULE 1 
Spelronde 1: 1 t/m 7 september 2021  
  

Het Spel 

 Deze sms/bel&win actie (het “Spel”) is ter promotie van de uitzendingen van Formule 1 op 

Ziggo Sport in 2021 (het “Programma”). 

 De organisator van het Spel is Ziggo. 

 De spelperiode loopt van 1 september 2021 t/m 31 december 2021.  

 Binnen de spelperiode zijn er maximaal 20 spelronden met elk 1 trekking. De spelronden, 

trekkingen en prijzen zijn als volgt: 

 Spelronde 1: 1 t/m 7 september 2021. Aansluitend de eerste trekking. 

Hoofdprijs: een reis voor 2 personen naar de GP van Abu Dhabi 2021 verzorgd 

door Stipreizen twv 3.948 euro. 

De Overige prijzen bestaan uit:  

10 F1 shirts twv van 75 euro per stuk.  

25 F1 Racing Center tickets twv 22 euro per stuk.  

 Spelronde 2 t/m 20: nog niet bekend.  

 In de verschillende afleveringen van het Programma wordt duidelijk aangegeven vanaf en 

tot wanneer exact kan worden deelgenomen. 

 De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief 

reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).  

 Het is mogelijk om meerdere keren deel te nemen aan het Spel om zo de kans op het 

winnen van een Prijs te vergroten.  

 

Deelname  

 De winactie wordt uitgezonden op Ziggo Sport   

 Deelnemen kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daarin het woord GP  

naar 2580, of door te bellen naar 0909-0322. Indien per sms wordt deelgenomen, 

ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour.  

 Om deel te nemen aan deze winactie moet je 18 jaar of ouder zijn (of je hebt toestemming 

van een volwassenen)  

 Uit alle 10e deelnemers wordt de winnaar getrokken van de hoofdprijs op onpartijdige 

wijze door een willekeurige computerselectie.  

 Uit alle overige deelnemers (die geen 10e deelnemer zijn geworden) worden de winnaars 

van de Overige Prijzen getrokken op onpartijdige wijze door een willekeurige 

computerselectie.  

 Deelnemers wordt gevraagd zich te registreren bij Ziggo. Je gegevens waaronder jouw 

naam, e-mailadres, telefoonnummer worden conform de Algemene Verordening  

 



 

 

                                                                                                                                    

 

Gegevensbescherming verwerkt. Deelnemers hebben de mogelijkheid om gebruik van de 

gegevens voor overige commerciële doeleinden t.b.v. Vodafone en/ of Ziggo B.V. uit te 

sluiten. 

 

De prijs  

 De prijzen wordt beschikbaar gesteld door Ziggo.  

 De hoofdprijs bestaan uit een reis voor 2 personen naar de GP van Abu Dhabi 2021 

verzorgd door Stipreizen twv 3.948 euro. 

 De Overige prijzen bestaan uit:  

10 F1 shirts twv van 75 euro per stuk.  

25 F1 Racing Center tickets twv 22 euro per stuk. 

 De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen een geldelijke vergoeding.  

 

Bekendmaking winnaar  

 Er wordt per mail en/of  telefonisch contact opgenomen met de winnaars (binnen 48u na 

de spelronde). 

 

Overig  

 De winnaars zullen op verzoek van “het programma” medewerking verlenen aan 

promotionele activiteiten, voor zover dit in redelijkheid van hem/haar verlangd mag 

worden.   

 Ziggo B.V. behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of anderszins 

onrechtmatig of onjuist voorkomen te weigeren.  

 Ziggo B.V. behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.  

 Medewerkers van VodafoneZiggo en andere participanten die betrokken zijn bij deze 

campagne zijn uitgesloten van deelname.  

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag 

kunnen geen rechten worden ontleend.   

 Het Spel wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 

Kansspelen 2014 

 De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar. 

 De Deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment 

verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 

 Elke 10e deelnemer maakt kans op de Hoofdprijs. 

 Elke 1-9e deelnemer maak kans op de Overige Prijzen 

 De winnaars worden door de computer ad-random geselecteerd (=de trekking van de 

prijs). 

 Covid-19: U dient als winnaar te kunnen voldoen aan de dan geldende 

toegangsvoorwaarden van het Yas Marina Circuit. Tevens dient u te voldoen aan de dan 

geldende reisvoorwaarden voor Abu Dhabi. Indien de reis geannuleerd wordt door de 



 

 

organisatie dan zal de organisator van het Spel u een vergelijkbare prijs aanbieden op het 

moment dat het mogelijk is om een vergelijkbare reis te kunnen aanbieden.  

 

 Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze 

actievoorwaarden.   

  

Vragen  

 Voor vragen en/of klachten over de SMS/ Bel actie kan er contact met ons worden 

opgenomen via info@call2action.tv 

 

 Voor vragen en/of klachten over de afhandeling van de prijzen er contact met ons worden 

opgenomen via www.twitter.com/ziggowebcare of www.facebook.com/ziggocompany 
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