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ai.marketing 5% Cashback Aanbieding - Algemene voorwaarden

1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de "5% Cashback" campagne.

2. Door deel te nemen aan dit aanbod gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van het aanbod. 3. Deelname aan deze
Offerte geschiedt op basis van vrijwilligheid.

3. Het cashbackbedrag bedraagt 5% voor elke succesvolle financiering van een reclamecampagne.

4. Er mag slechts één Cadeaubon per rekening worden gebruikt. De persoon kan niet meerdere accounts aanmaken om
Cadeaubonnen op meerdere accounts te activeren.

5. U krijgt 5% Cashback wanneer de persoon die UW Cadeaubon heeft geactiveerd een nieuwe reclamecampagne financiert.

6. Dit aanbod is geldig vanaf 15 oktober 2019. Wexford Alliance Ltd ("Wexford") behoudt zich het recht voor om de
aanbiedingsperiode en -voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

7. Het aanbod is van toepassing op een Klant met een geldige en actieve ai.marketing account.

8. Cashback bedrag zal alleen van toepassing zijn op succesvolle financieringstransacties op de ai.marketing Advertising
rekening.

9. De klant die een cadeaubon activeert, gaat ermee akkoord dat zijn eerste opname wordt beperkt tot het bedrag van niet
minder dan 100 USD. Verdere opnames zullen niet beperkt worden in verband met het Cashback-programma.

10. De klant kan zijn eigen Cadeaubon niet activeren op zijn account.

11. De Gift Certificate is een marketingtool van 50 dollar per waarde bedoeld voor eenmalig gebruik en moet worden
geretourneerd aan Wexford Alliance Ltd ("Wexford") nadat u de cashback heeft ontvangen.

U zult niet in staat zijn om Cashback te gebruiken om uw reclamecampagnes te financieren tot de eerste opname na de
activering van de Gift Certificate.

12. De cashback is beschikbaar op de Cashback-rekening onmiddellijk nadat de succesvolle financierings-/aankooptransactie
op de rekening is gecrediteerd.

13. Wexford is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige acties, claims, eisen, verliezen, schade, kosten, lasten en
uitgaven die men zou kunnen lijden, ondergaan of maken als gevolg van deze Aanbieding.

14. In aanvulling op het bovenstaande zijn de reguliere Algemene Voorwaarden van de ai.marketing van toepassing.

15. Alle geschillen die voortvloeien uit dit aanbod vallen onder de exclusieve bevoegdheid van Singapore, ongeacht of
rechtbanken in andere gebieden tegelijkertijd bevoegd zijn.


