Actievoorwaarden 24 uur GVB OV voor € 1
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “24 uur GVB OV voor € 1,-” (verder te noemen de “Actie”),
georganiseerd door GVB Exploitatie B.V (verder te noemen “GVB”).
Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. De wijze van uitleg van
de actievoorwaarden door GVB is bindend.
Deelname aan de Actie staat voor iedereen open die woont in Amsterdam, Duivendrecht, Schiphol, Amstelveen,
Diemen of Weesp.
Deelname aan de Actie staat voor iedereen open die de GVB app (Gappie) heeft of wilt downloaden.
Het probeeraanbod bestaat uit een GVB 24 uur/1 dag ticket. Dit ticket is na activatie gedurende 24 uur onbeperkt
geldig op bus, nachtbus, tram en metro van GVB. Het GVB 24 uur/1 dag ticket voor € 1,- is niet geldig bij andere
vervoerders dan GVB.
Het GVB 24 uur/1 dag ticket voor € 1,- kan worden aangevraagd via www.gvb.nl/OV1euro
Er mag per e-mailadres en postcode tezamen maximaal één GVB 24 uur/1 dag ticket voor € 1 worden aangevraagd.
De periode waarin er actiecodes aangevraagd kunnen worden loopt van 4 juli t/m 26 augustus 2022 of - zolang de
voorraad strekt (op=op).
De actiecodes kunnen van 4 juli t/m 30 september 2022 verzilverd worden in de GVB app tegen betaling van € 1.
Na verzilvering van de actiecode in de GVB app blijft het GVB 24 uur/1 dag ticket 30 dagen geldig. Zodra het ticket
geactiveerd is, kan er 24 uur mee worden gereisd.
De actiecode is niet inwisselbaar voor (contant) geld of een ander product.
Op reizen met het openbaar vervoer van GVB zijn de algemene voorwaarden stads- en streekvervoer van toepassing die via www.gvb.nl kunnen worden bekeken.
Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
GVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor (technische) problemen in het internetverkeer of een slechte
verbinding met de campagnesite.
Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Actie kun je terecht bij GVB klantenservice.
GVB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie voortijdig te beëindigen of de
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval kan deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade)
vergoeding.

Privacy voorwaarden
1. GVB verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer aan de actie met als doel om de actiecode te kunnen
versturen, om eenmalig per e-mail een enquête te versturen en bij daadwerkelijke verzilvering van de actiecode
vervolgaanbiedingen te doen. De deelnemer kan te allen tijde bij GVB een verzoek indienen om gebruik te maken
van de rechten betrokkene, zoals geregeld in de AVG. Meer informatie hierover kan deelnemer vinden in de
privacyverklaring van GVB.
2. Indien je de actiecode niet verzilvert, verwijderen wij alle persoonsgegevens na 3 maanden. Indien je de actiecode
wel verzilvert, verwijderen wij alle persoonsgegevens na 12 maanden.
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