
REGLEMENT  
 

ORGANISATOR 
BENETTON GROUP S.r.l. met hoofdkantoor in Via Villa Minelli 1, 31050 Ponzano Veneto 
(TV) - btw-nummer en belastingcode 03490770264. 
 

GEDELEGEERDE PARTIJ 
PRAGMATICA PLUS S.r.l. met hoofdkantoor in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 
38122 Trento (TN) - btw-nummer en belastingcode 02471610226 – www.pragmatica.plus  
 

TYPE 
Prijsuitreiking met onmiddellijke prijs. 
 

NAAM 
"ECO RECYCLE JAS EN WATERFLES - online" 
 

DUUR 
Het evenement vindt plaats van 22 oktober tot 12 november 2020. 
 

GEBIED 
De territoriale bevoegdheid heeft betrekking op de werking van de website 
www.benetton.com voor gebruikers die in de volgende EU-lidstaten wonen:  
 Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, 

Griekenland, Ierland, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, 
Groot-Brittannië en Zwitserland. 

 
ONTVANGERS 

Alle natuurlijke, volwassen personen (hierna kortweg "Gebruikers" genoemd), ingezetene 
van of woonachtig op het grondgebied van een van de bovengenoemde deelnemende 
landen die tijdens de periode van het evenement een of meer online aankopen doen op de 
website www.benetton.com. 
 

PRODUCTEN IN PROMOTIE 
De volgende producten vallen onder de promotie: 

- (Gewatteerde) jas voor heren/dames van het type Eco-Recycle uit de fw20-collectie 
(codes 2EO0536G3, 2EO053G28); 

- (Gewatteerde) jas voor kinderen van het type Eco-Recycle uit de fw20-collectie (codes 
2EO053K50, 2EO053K40, 2EO053KB0, 2EO053KA0). 

 
WERKING 

In de periode van het initiatief, zoals aangegeven in de paragraaf "DUUR", zullen de 
Gebruikers, zoals beschreven in de paragraaf "ONTVANGERS", die online aankopen doen via 
de website www.benetton.com (de kosten van de verbinding komen overeen met de 
opgegeven kosten volgens het tariefplan dat de deelnemer is overeengekomen met de eigen 



telefoonoperator) van een of meer "producten in promotie" vermeld in de vorige paragraaf, 
een prijs ontvangen volgens de volgende methoden:  

- bij aankoop van een heren-/damesjas = 1 waterfles van 750 ml voor 
volwassenen 
(code MGIT10493);  

- bij aankoop van een kinderjas = 1 waterfles van 450 ml voor kinderen (code 
MGIT20015). 

De Gebruiker ontvangt de prijs automatisch na betaling van de bestelling/aankoop van 
het/de product(en) in promotie.  
Veelvouden zijn toegestaan, d.w.z. wanneer 4 gewatteerde jassen gekocht worden in een 
enkele bestelling/aankoop = toekenning van 4 waterflessen. 
Deelname aan het evenement is gratis, met uitzondering van de normale kosten voor de 
internetverbinding voorzien in het tariefplan en overeengekomen door elke gebruiker met de 
eigen operator. 
Het bedrijf dat de promotie heeft georganiseerd, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor 
enige toegangsproblemen, belemmeringen, storingen of moeilijkheden waardoor de 
consument geen toegang heeft tot de webservice en niet kan deelnemen aan de actie.  
De organisator behoudt zich het recht voor om betere voorwaarden voor de deelnemers voor 
te stellen. Deze voorwaarden zullen onder de aandacht van de ontvangers worden gebracht 
op de wijze die is voorzien voor de communicatie van het hoofdinitiatief; in het bijzonder met 
informatiemateriaal op het verkooppunt dat aan het initiatief deelneemt en op de website 
www.benetton.com. 
De actie kan niet worden gecombineerd met het gebruik van kortingsbonnen die geldig zijn 
voor de aankoop van promotionele producten of producten die al in de aanbieding zijn. 
 

PRIJS 
De prijs is afhankelijk van het aangekochte promotieproduct, namelijk: 

- 1 waterfles van 750 ml voor volwassenen (code MGIT10493) verkrijgbaar in 5 kleuren, 
met een marktwaarde van € 7,95 inclusief btw bij aankoop van een gewatteerde jas 
voor volwassenen;  

- 1 waterfles van 450 ml voor kinderen (MGIT20015) met een marktwaarde van € 6,95 
inclusief btw bij aankoop van een gewatteerde jas voor kinderen. 

Geen van de beschikbare prijzen is vervangbaar, geen van de prijzen kan in 
contanten worden omgezet, noch krijgen deelnemers het recht om, met of zonder 
aanvulling in geld, te vragen om andere prijzen te ontvangen, zelfs als deze een 
lagere waarde hebben. 
De organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die 
zich voordoen tijdens het gebruik van de beschikbare prijzen. 
In het geval dat de beschikbare prijs wijzigingen/updates in vorm of materiaal heeft 
ondergaan met betrekking tot het beloofde model, of als de prijs niet langer wordt 
geproduceerd/op de markt gebracht door de fabrikant/leverancier, verbindt de promotor zich 
ertoe om de klanten een prijs te bezorgen van gelijke of grotere waarde met dezelfde of 
betere functionaliteit en prestaties. 



De kleur en eventuele versiering van de prijzen die op het reclamemateriaal worden 
weergegeven, zijn slechts een indicatie en kunnen variëren afhankelijk van de 
beschikbaarheid van leveranciers. De afbeeldingen die worden gereproduceerd in de reclame 
voor het initiatief, evenals de achtergrond daarvan, hebben uitsluitend tot doel de prijzen te 
presenteren. 
 

LEVERINGSMETHODE PRIJS 
De prijs wordt automatisch door het systeem toegewezen en samen met het gekochte 
product (in hetzelfde pakket) naar de rechthebbende gestuurd.  
De levering van de prijs wordt gegarandeerd volgens de "Algemene vervoersvoorwaarden" 
die beschikbaar zijn op www.benetton.com via de link https://benetton.com/returns/.   
De betaling van het/de aangekochte promotieproduct(en) dient te geschieden volgens de 
traditionele betaalmethoden die door de website zelf worden aangeboden.  
De organisator aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid: 

 voor bestellingen die op andere tijdstippen worden geplaatst dan beschreven in dit 
reglement; 

 voor technische problemen bij het bezoeken van de website om redenen die niet aan 
de organisator kunnen worden toegeschreven. 

 
COMMUNICATIEMIDDELEN 

Er wordt reclame gemaakt voor het evenement via communicatiemateriaal in de winkels en 
via de nieuwsbrief. De reclameboodschap is in overeenstemming met dit reglement. 
Dit reglement wordt in de officiële versie bewaard bij PRAGMATICA PLUS S.r.l. met 
hoofdkantoor in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - 
www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus als onderwerp gedelegeerd door de 
organisator om de documentatie met betrekking tot dit evenement te bewaren. 
Een gecertificeerde kopie van het origineel zal worden bewaard op het kantoor van de 
organisator, terwijl een uittreksel, maar identiek qua inhoud, gedurende de gehele duur van 
het evenement beschikbaar zal zijn op de website www.benetton.com.  
Elke wijziging die (in overeenstemming met de rechten verworven door de deelnemers) 
tijdens het evenement in dit reglement zou moeten worden aangebracht, zal onmiddellijk via 
dezelfde communicatiemiddelen worden meegedeeld aan de ontvangers die onder dit 
reglement vallen. 
 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
De verwerking van de gegevens die ter gelegenheid van dit initiatief worden verzameld, zal 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de Europese verordening nr. 679/2016 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG/GDPR) met als enig doel het beheer 
van deze prijsuitreiking.  
De deelname en de communicatie van gegevens door de deelnemers zal worden opgevat als 
een expliciete uitdrukking van toestemming voor de verwerking hiervan met het exclusieve 
doel om de activiteiten uit te voeren die verband houden met dit initiatief.  



Overeenkomstig de voornoemde wetgeving kunnen deelnemers op elk moment toegang 
krijgen tot deze gegevens, verzoeken om wijziging, verwijdering of bezwaar maken tegen 
het gebruik hiervan door te schrijven naar de organisator op de hierboven vermelde 
maatschappelijke zetel. 


