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De wedstrijd ‘start to smart’ wordt georganiseerd door Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, Tollaan
68, 1200 Brussel (hierna “Mercedes-Benz BeLux”).
De wedstrijd wordt georganiseerd en is uitsluitend geldig in België voor personen van min. 18 jaar
met een rijbewijs die gedomicilieerd zijn in België en aan de ‘start to smart experience’ hebben
deelgenomen.
Slechts één (1) deelname per persoon zal in aanmerking genomen worden.
De wedstrijd begint op 20 juni 2015 en eindigt op 26 september 2015 om 19.00 uur, de datum waarop voor
het laatst kan worden deelgenomen aan de ‘start to smart experience’.
De deelnemers moeten zich inschrijven en aan de ‘start to smart experience’ deelnemen, een ludiek par
cours aan het stuur van de smart fortwo of forfour. De deelnemer moet over het gehele parcours ‘proeven’
afleggen, zoals vragen beantwoorden, manoeuvres of gechronometreerde acties uitvoeren.
Er wordt een klassement van de deelnemers opgesteld op basis van de tijd die ze nodig hebben om de 		
proeven uit te voeren en hun slaagpercentage. De deelnemer die het grootste aantal proeven met succes
uitvoert in de beste tijd, is de winnaar.
De inschrijvingsformulieren die incorrecte informatie bevatten, worden automatisch uitgesloten van de
wedstrijd.
Alle communicatie omtrent de wedstrijd behalve de communicatie die beschikbaar is voor het publiek via
de door Mercedes-Benz BeLux gekozen kanalen, wordt uitgesloten.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd door Mercedes-Benz BeLux.
Er worden meerdere prijzen uitgedeeld
Per datum ontvangt de deelnemer die het beste parcours heeft afgelegd in een smart fortwo een weekend
met een smart fortwo. Per datum ontvangt de deelnemer die het beste parcours heeft afgelegd in een
smart forfour een weekend met een smart forfour. Op het einde van de tour ‘start to smart’ ontvangt de
deelnemer die van alle deelnemers in een smart fortwo het beste parcours heeft afgelegd een weekend in
Rome voor 2 personen.
Op het einde van de tour ‘start to smart’ ontvangt de deelnemer die van alle deelnemers in een smart 		
forfour het beste parcours heeft afgelegd een weekend in het leukste pretpark van Parijs voor 4
personen. De datums voor deze weekends kunnen door de winnaars worden gekozen uit een aantal datums
die Mercedes-Benz BeLux zal opgeven en dit voor 31.12.2015.
De deelname aan de wedstrijd is niet toegestaan voor personeelsleden van Mercedes-Benz BeLux en per
soneelsleden van Secondfloor SPRL.
De prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
De prijs kan noch geheel noch gedeeltelijk worden geruild tegen contant geld of op welke andere
manier ook.
Omtrent deze wedstrijd zal geen enkele communicatie, op welke manier ook, worden gevoerd. Het regle
ment kan tijdens de wedstrijd ter plekke of op de website
www.smart.com/be/nl/index/news/SummerTour.html worden geraadpleegd.
De organisatoren van deze wedstrijd wijzen alle aansprakelijkheid af indien de wedstrijd gewijzigd of 		
geannuleerd zou worden om een reden buiten hun wil om.
Voor alles wat niet is voorzien in dit reglement kunnen de organisatoren alle noodzakelijke maatregelen
nemen opdat de wedstrijd zo goed mogelijk zou kunnen verlopen.
Deelname aan deze wedstrijd houdt de onherroepelijke aanvaarding van dit reglement in.
De nietigheid van één van de bepalingen van dit reglement zal niet de nietigheid van het hele wedstrij		
dreglement met zich meebrengen.
Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Brussel.
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