AUSTRALISCHE 6/45 LOTTO: Zes van de acht Australische staats- en territoriumoverheden bieden gezamenlijk dit Nationale Lottospel aan, het grootste lottospel in zijn
soort van Australië. De Australische 6/45 Lotto heeft momenteel een geschatte wekelijkse prijzenpool van AUD$15.2 miljoen. De officiële wekelijkse trekking, onder auspiciën
van vertegenwoordigers van de Australische regering, wordt iedere zaterdagavond rechtstreeks op de landelijke televisie uitgezonden. Om de wekelijkse winnende set van 6
getallen te bepalen worden willekeurig 6 HOOFDGETALLEN en 2 BONUSGETALLEN getrokken door middel van een elektronisch systeem met ballen die zijn genummerd van
1 t/m 45.

PRIJSCRITERIA EN UITKERINGSBEDRAGEN: Er zijn 6 prijsklassen. De Eersteklas prijzenpool wordt geschat op AUD$ 5 miljoen, maar kan dit bedrag overschrijden
en tot AUD$ 5.25 miljoen bedragen. Hoewel het weinig voorkomt, kan het bedrag ook onder de AUD$ 5 miljoen uitkomen en minimaal AUD$ 4.75 miljoen bedragen, naar
goeddunken van de trekkingsverantwoordelijken. Op onze promoties kan de waarde van de Eersteklas prijs worden vermeld in uw eigen munteenheid. In deze gevallen kunt u
het bij benadering aangegeven Eersteklas prijsbedrag bepalen door de actuele wisselkoers toe te passen (N.B.: er kan daarbij sprake zijn geringe verschillen omdat er enige tijd
ligt tussen het ter perse gaan van de informatie en de ontvangst van de post). De Eersteklas prijzenpool wordt wekelijks uitgekeerd aan tenminste één winnaar. Als er echter 0
winnaars zijn, wordt het prijsbedrag toegevoegd aan de jackpot voor de volgende trekking. Om een deel van de Eersteklas prijs te winnen moeten alle 6 getrokken
hoofdgetallen overeenkomen, en als er slechts één winnaar is ontvangt deze het volledige bedrag. De Tweedeklas prijs is ongeveer $10,454.00. Om deze prijs te winnen
moeten 5 van de 6 getrokken hoofdgetallen overeenkomen, plus een van de Bonusgetallen. De Derdeklas prijs is ongeveer $855.25. Om deze prijs te winnen moeten 5 van de
6 getrokken hoofdgetallen overeenkomen. De Vierdeklas prijs is ongeveer $25.30. Om deze prijs te winnen moeten 4 van de 6 getrokken hoofdgetallen overeenkomen. De
Vijfdeklas prijs is ongeveer $15.20. Om deze prijs te winnen moeten 3 van de 6 getrokken hoofdgetallen overeenkomen, plus een van de Bonusgetallen. De zesde-divisieprijs
wordt geschat op $ 8.15 – 3 van de 6 getrokken hoofdgetallen moeten overeenkomen om deze prijs te winnen. ALLE PRIJZEN WORDEN WEERGEGEVEN IN
AUSTRALISCHE DOLLARS. (Als een klant een groeps/syndicaatsspel registreert, worden contante prijzen gelijkelijk over de groepsleden verdeeld). Waar toepasselijk betekent
‘kansen’ het aantal kansen dat de klant heeft dat zijn/haar geregistreerde getallen overeenkomen met de 6 winnende getallen en om daarna een prijs te ontvangen. Bij elk
geregistreerd spel zijn er 95 kansen om te winnen. Er is 1 kans om de de gehele eersteklas prijzenpool of een deel daarvan te winnen en de resterende kansen zijn kansen op
een prijs in de 2e, 3e, 4e, 5e of 6e klas.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME EN VERWERKINGSPROCEDURES:
AUSTRALIAN LOTTERY AGENTS (ALA) en AUSTRALIAN LOTTERY OFFICE (ALO) zijn onafhankelijke Lotto-organisaties met een vergunning van het territoriumbestuur van
de Northern Territory van Australië en is verantwoordelijk voor de registratie van de Australische 6/45 Lotto-spelen voor speciaal geselecteerde internationale spelers van 18
jaar en ouder. (1) De klant erkent en stemt ermee in dat door een bestelling terug te sturen aan het bedrijf: (a) de klant 18 jaar of ouder is en daardoor volgens de regels van het
spel en de Australische wetgeving kan deelnemen aan de Australische 6/45 Lotto; (b) de klant het bedrijf opdracht geeft om voor de klant kansen aan te kopen in de
Australische 6/45 Lotto; (c) er een contractuele relatie is ontstaan tussen de klant en het bedrijf, die wordt aangegaan nadat het bedrijf de betaling van de klant heeft ontvangen;
(d) de Australische wet van toepassing is op deze contractuele relatie en door een bestelling te plaatsen en nadat het bedrijf de betaling heeft ontvangen, aanvaardt de klant
ingeval van een eventueel geschil tussen de klant en het bedrijf dat deze contractuele relatie onderhevig is aan de exclusieve jurisdictie van de Australische rechtbank en de
Australische wet; (e) het bedrijf niet de rechtmatigheid bevestigt van het spelen binnen het rechtsgebied van de klant, noch dat belastingen niet verschuldigd zouden zijn binnen
het rechtsgebied van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voldoen aan de verplichtingen van het rechtsgebied van de klant; (f) schadeloosstelling voor
door het bedrijf gemaakte fouten is beperkt tot vergoeding van de waarde van de oorspronkelijke bestelling van de klant; (g) het bedrijf aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor vertragingen bij de post als gevolg waarvan het verzoek om registratie van de klant na een bepaalde uiterste datum wordt ontvangen. Alle verzoeken
om registratie die na een bepaalde uiterste datum worden ontvangen, worden verwerkt om te kunnen worden meegenomen in de volgende beschikbare trekking. (2) De klant
geeft toestemming aan het bedrijf om: (a) de betalingen of eventuele gewonnen bedragen van de klant te gebruiken voor het voldoen van eventuele schulden van de klant; (b)
meer kansen ten gunste van de klant aan te kopen bij een eventuele overbetaling voor een bestelling, mits dit bedrag minstens gelijk is aan de kosten van een spel; (c)
eventuele overbetalingen en betalingen die niet minstens gelijk zijn aan de kosten van een spel niet aan de klant terug te storten; (d) meer kansen ten gunste van de klant aan
te kopen met gewonnen bedragen die zijn uit te keren via een cheque, als voornoemde cheque niet binnen 150 dagen na uitgifte wordt geïnd; (e) de betalingen of eventuele
gewonnen bedragen van de klant te gebruiken ter compensatie van eventuele onredelijke of buitengewone kosten en uitgaven die het bedrijf moet betalen om de klant te
voorzien van zijn/haar gewonnen bedragen wanneer dergelijke kosten en uitgaven buiten de controle zijn van of niet het gevolg zijn van fouten of onachtzaamheid van het
bedrijf. (3) Gegevens van deelnemers blijven vertrouwelijk en worden in een beveiligde omgeving bewaard. (4) Alle geregistreerde spellen die formeel bij ons zijn gekocht,
worden schriftelijk bevestigd, en (a) elke vijf weken tot aan het einde van de periode waarin de speler deelneemt, ontvangt de speler een resultatenoverzicht. (b) alle winnaars
ontvangen schriftelijk bericht en Major Jackpot-winnaars worden onmiddellijk telefonisch op de hoogte gesteld. (5) Met winnaars van een contante prijs in de 1e of 2e Klas kan
contact worden opgenomen met betrekking tot de keus om de door hen gewonnen bedragen te laten betalen op een bankrekening van hun keuze (via telegrafische
overmaking) of per cheque. (6) Prijzen van AUD$10,00 of meer worden uitgekeerd door middel van een cheque voor het gehele bedrag ineens, zonder dat er Australische
belastingen over hoeven te worden afgedragen. Een prijs van minder dan AUD$10,00 wordt automatisch uitbetaald in de vorm van extra spelen voor de winnaar. (7) Een speler
moet een betaalde bestelling plaatsen om eventuele gratis spelen te ontvangen die bij onze promotieacties worden aangeboden, en moet 18 jaar of ouder zijn om rechtmatig
mee te kunnen spelen en eventuele gewonnen bedragen te kunnen ontvangen. (8) Volgens de door de regering toegekende officiële vergunning heeft ons bedrijf een
verantwoord gokbeleid en is onderhevig aan regelmatige accountantscontrole om te verzekeren dat: (a) de bestellingen van spelers volledig worden verwerkt; (b) regelmatig
bevestigingen en spelresultaten worden toegezonden; (c) eventuele winsten worden uitbetaald; (d) eventuele vragen van klanten tijdig worden beantwoord; (e) alle materiaal dat
aan de klant wordt gestuurd om reclame te maken voor het spel wettelijk is goedgekeurd als een juiste en ethische voorstelling van het aanbod. (9) Eventuele vragen of
klachten van de klant kunnen worden doorgestuurd aan onze Manager Klantenservice PO Box 36113, Winnellie, Darwin NT, 0821 Australië. Als de klant niet
tevreden is met de reactie, kan hij/zij de klacht sturen aan: Director-General, Licensing NT, Department of Business,
GPO Box 1154 Darwin NT, 0801 Australië. (10) De relatie van de klant met het bedrijf geeft de klant geen recht op eigendom van enig lottoformulier en geeft de klant evenmin
het recht op ontvangst of levering van enig lottoformulier aan hem/haar. Het bedrijf handelt niet als agent van de klant, en draagt evenmin de aanspraak van het bedrijf op
gewonnen bedragen in de Australische 6/45 Lotto over aan de klant die het resultaat zijn van de formulieren in die lotto die het bedrijf als onafhankelijke entiteit voor de klant
bezit en zelf speelt. Het bedrijf belooft de klant een bedrag te betalen dat overeenkomt met de gewonnen bedragen die het bedrijf ontvangt uit het spelen van de Australische
6/45 Lotto. (11) Alle namen zijn pseudoniemen die voor deze promotie zijn aangenomen door echte functionarissen van ons bedrijf.
PRIVACY: Tenzij u reeds opgenomen was in onze database en uw gegevens op wettige wijze zijn verzameld of zijn verkregen voor aanvang van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), hebben wij uw toestemming nodig voordat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingactiviteiten door ons of door andere bedrijven
waarvan de producten of diensten mogelijk interessant voor u zijn. U kunt uw toestemming altijd intrekken of uzelf afmelden. Als u uw toestemming wilt intrekken om verdere
aanbiedingen van ons te ontvangen of permanent uit onze database verwijderd wilt worden, schrijf dan een verzoek aan Manager Klantenservice, Postbus 36113, Winnellie NT,
Australië 0821. U kunt ons privacybeleid online lezen op www.ppd.com.au of een kopie opvragen door naar de Manager Klantenservice te schrijven.
Als de klant niet tevreden is met de reactie van ons klantenserviceteam, kan hij/zij de klacht rechtstreeks richten aan
Director-General, Licensing NT, Department of Business, GPO Box 1154 Darwin NT 0801 Australië.
Deze promotie is een vertaling van een wettelijk goedgekeurde promotie die oorspronkelijk in het Engels is gesteld, volgens de Australische voorschriften met betrekking tot
promotie en marketing. Bij eventuele fouten of verschillen tussen de vertaling van deze promotie prevaleert de Engelse versie. De promotor is niet aansprakelijk voor fouten of
verschillen.

