Toyota: Show your flow and go!
Deze contest wordt georganiseerd door Toyota Nederland verder te noemen “Toyota”.
Voorwaarden

•

Alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder mogen aan deze competitie deelnemen, met uitzondering
van medewerkers van Toyota International of andere bedrijven die direct betrokken zijn bij de
administratie van deze competitie en hun familieleden.

•

Door deel te nemen aan deze competitie gaan deelnemers automatisch akkoord met deze voorwaarden.

•

Om deel te nemen aan deze competitie, moeten deelnemers de instructies op de Instagram pagina van
Toyota Nederland (@toyotanederland) volgen en een originele foto van hun eigen ‘flow’ uploaden op
Instagram met de hashtag #toyotaflowNL.

•

Deelnemers kunnen hun foto inzenden via Instagram.

•

Door de foto te uploaden, bevestigt de deelnemer dat hij over de auteursrechten van de afbeelding
beschikt en geeft hij Toyota Nederland een permanente, wereldwijde, toewijsbare en in sublicentie te geven
licentie om de afbeelding en andere informatie van de inzending te gebruiken voor gerelateerde
activiteiten, zoals het onbeperkt publiceren van de afbeelding op de Facebook-pagina en andere sociale
media-sites van Toyota, op de websites van Toyota en in marketing- en promotiematerialen van Toyota.

•

U hoeft niets te kopen om deel te kunnen nemen aan de competitie.

•

Deelnemers kunnen hun inzending van 15 februari tot en met 24 februari 2017 insturen.

•

Campagnewinnaar: er zal één winnaar gekozen worden aan het einde van de campagne. De prijs is een
roadtrip met de Toyota C-HR naar een stad naar keuze. De stad dient te liggen binnen een straal van 900
kilometer, gemeten vanaf Utrecht. Tevens dient de stad te zijn gevestigd op het Europese vasteland (géén
Verenigd Koninkrijk en Ierland). Deze winnaar wordt geselecteerd uit alle mensen die tussen 8 februari tot
en met 18 februari 2017 een foto met hun ultieme flow hebben ingezonden. De winnaar wordt geselecteerd
op basis van de leukste of creatiefste foto. De winnaar wordt op de Instagrampagina van Toyota Nederland
bekendgemaakt, op 24 februari. Als de prijs niet binnen 14 dagen na bekendmaking wordt geclaimd dan
vervalt de prijs. De beslissing van de jury is definitief en Toyota Nederland onthoudt zich van verder
commentaar over het beoordelingsproces en de definitieve bekendmaking van de campagnewinnaar.

•

De selectie van de winnaar is definitief en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

•

Uitsluitend inzendingen die voldoen aan de instructies en voorwaarden worden opgenomen in de wedstrijd.
Toyota Nederland behoudt zich het recht voor om inzendingen te diskwalificeren.

•

Inzendingen die naar inzicht van Toyota Nederland niet passend worden geacht, waaronder
aanstootgevende, kwetsende, racistische, seksueel geladen, beledigende en/of commerciële inzendingen,
kunnen van deelname worden uitgesloten.

•

De inhoud van de prijzen wordt bepaald door Toyota Nederland en kunnen niet worden gewijzigd of worden
ingewisseld tegen geld.

•

Deze wedstrijd wordt niet onderschreven, georganiseerd of goedgekeurd door Instagram en vragen dienen
uitsluitend te worden gericht aan de promotor.

•

Toyota Nederland behoudt zich het recht voor om tijdens de actieperiode de actie of de looptijd van de
actie te wijzigen.

