Hoe kan ik deelnemen aan de winactie?
Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd heb je een unieke code nodig. Deze code staat gedrukt
aan de binnenzijde van de verpakking van een Leo Multipack Win&Travel Local editie en dient
ingevuld te worden op www.leo.be/win.
Wie kan deelnemen aan de wedstrijd?
Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige persoon – 18 jaar- (op de datum
van de activatie) die in België woont.
Van wanneer tot wanneer loopt de actie?
De wedstrijd begint op maandag 2/6/2021 om 09:00 uur tot 31/12/2021 om 23:59 uur. Alle
deelnames die na deze datum en tijd worden ingediend, komen niet meer in aanmerking en zullen
automatisch uitgesloten worden. De duur van de winactie kan wijzigen door COVID-19.
Waar kan ik de unieke code vinden?
De unieke code staat aan de binnenkant van de verpakking.
Waar maak ik kans op als ik meespeel?
De prijs is een lokale citytrip. De winnaars winnen een overnachting van 1 nacht voor 2 personen
inclusief ontbijt bij een guesthouse of bed and breakfast in een Belgische stad. Nieuwsgierig naar de
steden? Kijk dan snel op de website.
Hoe vaak kan ik meespelen?
Iedere verpakking heeft 1 unieke code, waarmee 1 keer deelgenomen kan worden aan de winactie.
Een deelnemer kan zolang de actie loopt met verschillende unieke codes meespelen, maar een
deelnemer kan maximaal 2 keer een lokale citytrip winnen.
Hoe vaak geven jullie een prijs weg?
Wekelijks worden er 2 winnaars gekozen. De totale duur van de activatie is 36 weken.
Kan ik kiezen welke citytrip ik win?
Elke week wordt er 1 stad in de kijker geplaatst en kan je meespelen om de citytrip te winnen in die
specifieke stad. Er is een kalender op de website waar je kunt zien welke citytrip er welke week wordt
weggegeven.
Wat als ik omwille van COVID-19 mijn prijs niet in gebruik kan nemen, mijn verblijf moet annuleren?
We houden uiteraard rekening met de geldene Covid-19 maatregelen in elke regio. Indien omwille van
ziekte of aangepaste regels het verblijf moet geannuleerd worden, dan bekijken we dit met de
betreffende locatie en hun annulatievoorwaarden. We doen uiteraard ons uiterste best om de
situatie zoveel mogelijk tegemoet te komen.
Hoe wordt besloten wie er wint?
Deelnemers dienen een vraag te beantwoorden over de stad die in de kijker staat en dienen een
schiftingsvraag te beantwoorden. Indien er deelnemers exact dezelfde correcte antwoorden hebben
gegeven dan zal degene die het eerst heeft deelgenomen als winnaar worden aangeduid.
Hoe kom ik erachter of ik heb gewonnen?
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Winnaars worden gecontacteerd via e-mail.
Ook wanneer je helaas niets hebt gewonnen, word je via de mail op de hoogte gebracht.
Wat kan ik verwachten van de kennisvraag?

De kennisvragen gaan over de specifieke stad die in de kijker staat.
Mag ik meedoen als ik jonger ben dan 18 jaar, maar toestemming heb van mijn ouders/voogd?
Helaas niet. Je dient 18 jaar en woonachtig te zijn in België om met deze winactie mee te kunnen
doen.
Waarom kan ik niet meer meespelen, terwijl er nog wel Leo Multipack Win&Travel Local edities in de
winkel liggen?
Om deelnemers niet te lang in spanning te laten wachten, hebben we ervoor gekozen om per week 2
winnaars te kiezen en dit gedurende 36 weken te doen. Hierdoor kan het zijn dat er nog in enkele
supermarkten Leo Multipack Win&Travel Local verpakkingen te vinden zijn. Op de website kun je een
kalender vinden, waardoor je ziet tot wanneer je kans maak op een lokale citytrip.
In welke winkels kan ik de Leo Multipack Win&Travel Local edities vinden?
In alle winkels waar LEO verkocht wordt.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze winactie. Na de winactie worden de gegevens
direct verwijderd. Voor meer informatie kun je onze algemene voorwaarden raadplegen.

