
 

 

 

1.1 De FIFA23 Tournament actie (hierna: de “Actie”) begint op 30 september 2022 om 9:00 

uur en eindigt op 9 oktober 2022 om 17:00 uur (hierna: de “Actieperiode”). 

 

1.2 Organisator van deze Actie is Media Markt Saturn Holding Nederland B.V., gevestigd en 

kantoorhoudende aan de Wilhelminakade 161, 3072 AP Rotterdam, ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 30096621 (hierna: “MediaMarkt” of 

“Organisator”).  

 

1.3 Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) bevatten de voorwaarden en 

regels die van toepassing zijn voor de Deelnemers aan de Actie. De Actie geldt voor alle 

deelnemende fysieke winkels hierna: “MediaMarkt-winkels”). De Actie geldt niet op 

www.mediamarkt.nl of outlet.mediamarkt.nl.  

 

1.4 De Actievoorwaarden zijn beschikbaar bij de gaming area van MediaMarkt-winkels of op 

de pagina FIFA 23 toernooi | MediaMarkt 

 

1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de 

Actievoorwaarden. MediaMarkt en de Deelnemers zijn gebonden aan deze 

Actievoorwaarden. 

 

 

 

2.1 Om deel te kunnen nemen aan de Actie moet de Deelnemer binnen de Actieperiode bij 

een van de deelnemende MediaMarkt-winkels meedoen aan het evenement en zijn of 

haar naam registreren voor de loting . Deelname aan de Actie zelf is gratis. 

 

2.2 Deelname aan de Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon die volgens de wet 

handelingsbekwaam is en in het bezit is van een Nederlands postadres (hierna: de 

“Deelnemer”). Deze Actie geldt niet voor handelaren, ondernemers en andere personen 

die bedrijfs- of beroepsmatig handelen. 

 

Deelnemers jonger dan 18 jaar (zijnde minderjarigen) kunnen alleen deelnemen aan de 

Actie als zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. Als een minderjarige deelneemt aan 

de Actie gaat MediaMarkt-Nederland ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar 

ouder(s)/voogd. 

 

2.3 Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van MediaMarkt-Nederland, 

alsmede voor ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin 

betrokken is bij de Actie of op voorhand kennis heeft van de Actie. 

 

https://www.mediamarkt.nl/nl/specials/fifa-23-toernooi


2.4  Een Deelnemer kan één keer deelnemen aan de Actie. 

 

2.5 Deelname is alleen geldig indien alle verplichte velden volledig, correct en naar waarheid 

zijn ingevuld. 

 

2.6 Een of meerdere Deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun 

winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van 

deelname. MediaMarkt behoudt zich eveneens het recht voor om een Deelnemer van 

deelname aan de Actie uit te sluiten indien hij/zij in strijd handelt met de voorwaarden van 

deze voorwaarden of met enige toepasselijke wetgeving. MediaMarkt kan hier niet voor 

aansprakelijk worden gesteld. 

 

2.7 Door deelname aan de Actie gaat een Deelnemer ermee akkoord dat MediaMark in het 

kader van de Actie beeldmateriaal kan maken van hem/haar. MediaMarkt kan dit 

materiaal gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren in haar interne en externe 

communicatie. MediaMarkt zal zorgvuldig omgaan met het beeldmateriaal en zal geen 

beelden plaatsen waardoor objectiveerbaar onnodig schade door Deelnemers kan 

worden ondervonden. 

 

 

3.1 Om mee te doen aan deze Actie, dienen de Deelnemers als volgt te handelen: 

 

• Binnen 16 MediaMarkt filialen is een FIFA23-toernooi aan in het weekend van 30 

september tot en met 2 oktober. Gedurende dit toernooi kun jij je kwalificeren voor 

FIFA-finale op 9 oktober 2022 in MediaMarkt ArenA of MediaMarkt TechVillage. 

• In 8 van de 16 winkels kwalificeer je jezelf om met een Ajax e-sporter de finale te 

spelen. In de andere 8 winkels kwalificeer je jezelf om met een Feyenoord e-sporter 

de finale te spelen. 

• Per winkel kwalificeren zich 2 mensen. 

• Gedurende de finale op 9 oktober 2022 is er een knock-out toernooi in twee winkels.. 

De finale zal uiteindelijk gespeeld worden in een respectievelijke klassieker, met een 

Ajax e-sporter en Feyenoord e-sporter. De twee finalisten per winkel, spelen 

uiteindelijk samen met de Ajax en Feyenoord e-sporter de grote finale. 

• Deelname voor de kwalificatie kan via een van de deelnemende MediaMarkt-filialen 

binnen Nederland: 

Kwalificatie om samen te spelen met Feyenoord e-sporter: 

o Rotterdam Alexandrium 

o Rotterdam Techvillage 

o Rotterdam Beijerlandselaan 

o Zoetermeer 

o Leidschendam 

o Breda 

o Den Bosch 

o Tilburg 

Kwalificatie om samen te spelen met de Ajax e-sporter: 
o Amsterdam Arena 

o Arnhem 



o Amersfoort 

o Hoofddorp 

o Almere 

o Amsterdam Noord 

o Enschede 

o Zwolle 

• Deelnemers mogen 1x deelnemen aan het evenement, meerdere registraties is niet 

mogelijk. 

• Voor deelname is iedere speler verplicht zijn of haar e-mailadres op te geven, zodat 

zij tijdens de Actie benaderd kunnen worden. 

 

 

4.1 De Deelnemers maken kans op de onderstaande prijs: 

 

Hoofdprijs:  

1x Playstation 5 t.w.v. € 399,- 

1x FIFA23 t.w.v. € 64,99 

1x Logitech G435 gaming headset t.w.v. € 69,99 

FIFA trofee 

Tweede prijs:  

1x FIFA23 t.w.v. € 64,99 

 

4.2 De winnaar wordt op onpartijdige wijze door MediaMarkt gekozen door middel van een 

trekking uit alle ingevulde unieke informatie. Op uiterlijk 2 oktober 2022 worden de 

winnaars per e-mail of telefoon benaderd voor het finale evenement. 

 

4.3 Indien MediaMarkt na drie pogingen en uiterlijk op 2 oktober 2022 de winnaar(s) niet per 

e-mail of telefonisch heeft kunnen bereiken, dan vervalt het recht op de prijs van de 

winnaar en mag MediaMarkt deze aan een andere Deelnemer toekennen, meer specifiek 

de Deelnemer(s) van wie de unieke gegevens wordt getrokken uit alle ingevulde unieke 

contactgegevens. 

 

4.4 De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille 

van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een actieproduct 

annuleren of wijzigen.  

 

4.5 Het recht op een prijs is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor 

contant geld en/of andere goederen of diensten. 

 

4.6 Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door MediaMarkt worden teruggevorderd. 

 

 

MediaMarkt behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden en/of de Actie 

onaangekondigd eenzijdig en tussentijds te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 

Hiervan zal mededeling worden gedaan op de locaties van het evenement: MediaMarkt. 



MediaMarkt zal niet verantwoordelijk worden geacht en geen enkele vergoeding kan 

opgeëist worden. Indien MediaMarkt gedwongen zou zijn om vroegtijdig een einde te maken 

aan de Actie, de Actie te wijzigen of stop te zetten op grond van het niet passende gedrag 

van één van de Deelnemers, behoudt MediaMarkt zich het recht voor om vergoeding van de 

daardoor geleden schade te vorderen. 

 

 

MediaMarkt is niet aansprakelijk voor, maar niet beperkt tot: druk- en zetfouten op de 

website of in andere communicatie-uitingen, storingen aan en/of fouten van het netwerk, 

software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van 

deelnamegegevens of schade veroorzaakt door of verband houdende met de Actie of 

anderszins. MediaMarkt sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit. 

 

 

7.1 De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de 

privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

7.2 MediaMarkt zal de verzamelde gegevens in haar hoedanigheid van 

verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend (laten) verwerken voor het 

goede verloop van de Actie, en voor doeleinden vermeld in de Actievoorwaarden. De 

persoonsgegevens kunnen in het kader van de hiervoor vermelde doeleinden 

doorgegeven worden aan derden (bijvoorbeeld dienstverleners die in onze opdracht jouw 

gegevens verwerken), en/of aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe 

MediaMarkt behoort. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht. 

 

7.3 MediaMarkt-Nederland houdt de verzamelde persoonsgegevens bij tijdens de periode die 

nodig is voor het beheer van de Actie en uiterlijk tot vier weken na afloop van de Actie. 

 

7.4 Meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens is te vinden in de 

privacyverklaring van Media Markt Nederland. Deze is te vinden op: 

https://www.mediamarkt.nl/nl/shop/privacyverklaring.html.  

 

 

8.1 Heb je een vraag over deze Actie? Stel deze dan in een MediaMarkt-winkel. 

 

8.2 Heb je een klacht naar aanleiding van deze Actie? Neem dan uiterlijk 10 werkdagen na 

20 augustus 2022 contact met ons op via mediamarkt@consumercare.info. Klachten die 

niet tijdig worden ingediend en/of niet schriftelijk worden geformuleerd, worden niet 

behandeld. 

 

 

https://www.mediamarkt.nl/nl/shop/privacyverklaring.html
mailto:mediamarkt@consumercare.info


9.1 De Deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten betreffende 

toepassing of de uitlegging van de Actie eerst een minnelijke oplossing te vinden met 

MediaMarkt Nederland alvorens andere stappen te ondernemen.  

 

9.2 Als een bepaling van de Actievoorwaarden als nietig of ongeldig moet worden 

aangemerkt, behouden de overige bepalingen van de Actievoorwaarden hun geldigheid. 

MediaMarkt Nederland is gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen 

die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling 

benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 

 

9.3 Niets met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van MediaMarkt Nederland. 

 

9.4 Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle 

geschillen die voortvloeien uit deze Actievoorwaarden en die niet geschikt kunnen 

worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland. 

 

 

 

 


