
Actievoorwaarden “Win de e-bike: Siena” 
 
Organisator: Pegasus 
 
Bij deze actie maakt de “Deelnemer” kans op de e-bike Siena van Pegasus, hierna te 
noemen: "Actie", die wordt georganiseerd door Pegasus. gevestigd te Longericher Str. 2 - 
50739 Köln, Duitsland, hierna gezamenlijk te noemen: "Organisator". Door deel te nemen 
aan deze Actie, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze 
actievoorwaarden. 
 
 
Artikel 1: Algemeen 
- Deelname aan de Actie is mogelijk van 1 april 2019 t/m 30 juni 2019. 
- Om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs, dient de Deelnemer het 
volgende te doen: 
 
Vijf vragen goed beantwoorden in de Pegasus Fiets Quiz via www.pegasus-bikes.nl/win. 
 
- De Organisator kiest de winnaar op 1 juli 2019 en maakt deze bekend via een 
Facebook, Instagrambericht en via de website. 
 
- Door deel te nemen aan de Actie geeft de Deelnemer de Organisator het onbeperkte recht 
de persoonsgegevens te delen met fietsdealers en partners. 
 
- Deelnemers dienen, om mee te mogen doen, 18 jaar of ouder te zijn. Deelnemers jonger 
dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. 
 
- Medewerkers, en familie van medewerkers van Pegasus of andere personen die betrokken 
zijn bij de totstandkoming van deze Actie, zijn uitgesloten van deelname. 
 
- Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze 
actievoorwaarden. 
 
 
Artikel 2: Prijzen  
 
- De te winnen prijs is de e-bike ‘Siena E7’ van Pegasus. Wij geven 1 e-bike Siena van 
Pegasus weg. De waarde van de fiets is € 2.399,- incl. BTW. 
 
  



Artikel 3: Uitkering van de prijzen 
 
- De winnaar van de actie wordt door een onafhankelijk systeem gekozen. De Deelnemer 
die tussen maandag 1 april 2019, 15:00 uur en 30 juni 2019, 18:00 uur de, onder Artikel 1 
genoemde acties uitvoert, maakt kans op de prijs. De winnaar van de prijs wordt persoonlijk 
en schriftelijk door de Organisator op de hoogte gesteld. 
 
- Indien een Deelnemer de prijs heeft gewonnen, zal worden gevraagd om nadere informatie 
zodat de Organisatie de prijs kan uitkeren aan de Deelnemer. 
 
- De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 
 
- Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de 
Organisator. 
 
- De fiets wordt binnen minimaal 2 en maximaal 8 weken bij de winnaar geleverd. 
 
Artikel 4: Gebruik gegevens 
 
- Indien de Deelnemer wint, geeft de Deelnemer hierbij toestemming aan Pegasus Bikes 
Nederland en aan Sumedia BV om de naam van deelnemer en/of beeldmateriaal waarop de 
Deelnemer is afgebeeld in communicatie-uitingen te gebruiken.  
 
- Indien een Deelnemer een prijs wint, zullen nadere gegevens worden gevraagd. Alle 
informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens van de Deelnemers is te 
raadplegen in het Privacy Statement. 
 
- De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens tijdens de Actie 
correct, up-to-date en volledig zijn. 
 
Artikel 5: Rechten van Organisator 
 
- De Organisator behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of 
van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt 
met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens De Organisator of 
derden. 
 
- De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en 
zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 
actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding 
gehouden te zijn jegens de Deelnemers. 
 
- Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige reden 
een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Organisator, is het oordeel van 
laatstgenoemde bindend. 
  

https://www.pegasus-bikes.nl/privacybeleid


Artikel 6 Aansprakelijkheid 
 
- De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere 
wijze verband houdt met de Actie. 
 
Artikel 7 Informatie 
- Indien u opmerkingen heeft of meer informatie wenst omtrent onderhavige Actie, dan kunt 
u dit schriftelijk mededelen aan Sumedia, Jansbuitensingel 6-4, 6811 AA Arnhem. 
 


