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Actievoorwaarden LEGO Super Mario Winactie 

Art. 1: Organisatie 
Intertoys B.V.,  gevestigd aan de Van der Madeweg 13-15, 1114 AM Amsterdam – Duivendrecht, 
organiseert het spel ‘Win 1 van de 5 LEGO Super Mario pakketten’ van 1 augustus 2020 tot en met 30 

september 2020 in haar winkels en webwinkel. 

Art. 2: Hoe deel te nemen aan het spel? 
Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de volgende vraag beantwoord te worden: waarom wil jij een LEGO 
Super Mario pakket winnen?. 
Tevens moet de deelnemer aan kunnen tonen dat hij in de periode 1 augustus tot en met 30 september 2020 
de LEGO Super Mario Startersset 71360 heeft gekocht bij Intertoys. 
Het antwoord op deze vraag dient gestuurd te worden aan winnen@intertoys.nl. Is de deelnemer onder de 
18 jaar dan dient de e-mail verstuurd te worden door de ouders/verzorgers van de deelnemer. 
In het onderwerp van de e-mail dient het bonnummer of het ordernummer van de aankoop van de LEGO 
Super Mario Startset vermeld te worden. 
 

Art. 3: Prijzen 
Het LEGO Super Mario prijzen pakket bestaat uit het volgende: 

Volledige LEGO Super Mario assortiment bestaande uit: 

1982992 LEGO Super Mario uitbreidingsset Desert Pokey 71363 t.w.v. €19.99 

1983001 LEGO Super Mario Power-uppakket Propeller-Mario 71371 t.w.v.  €9.99 

1983004 LEGO Super Mario Power-uppakket Bouw-Mario 71373 t.w.v. €9.99 

1982989 LEGO Super Mario personagepakket verrassingszakje 71361 t.w.v. €3.99 

1982990 LEGO Super Mario uitbreidingsset Bewaakte vesting 71362 t.w.v. €49.99 

1983003 LEGO Super Mario Power-uppakket Kat-Mario 71372 t.w.v. €9.99 

1983143 LEGO Super Mario uitbreidingsset de val van Thwomp 71376 t.w.v. €39.99 

1982993 LEGO Super Mario uitbreidingsset Whomps lavafort 71364 t.w.v. €19.99 

1982994 LEGO Super Mario uitbreidingsset Piranha Plant-powerslide 71365 t.w.v. €29.99 

1982995 LEGO Super Mario Uitbreidingsset Boomer Bill 71366 t.w.v. €29.99 

1983000 LEGO Super Mario power-uppakket Vuur-Mario 71370 t.w.v. €9.99 

1982997 LEGO Super Mario uitbreidingsset Toads schattenjacht 71368 t.w.v. €69.99 

1982996 LEGO Super Mario uitbreidingsset Mario's huis & Yoshi 71367 t.w.v. €29.99 
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1982998 LEGO Super Mario uitbreidingsset eindbaasgevecht op Bowsers kasteel 71369 t.w.v. €99.99 

Nintendo Switch t.w.v. €379.- 

1979022  Nintendo Switch Super Mario Maker 2 t.w.v. €59.99 

Art. 4: Winnaar 
Er worden 5 winnaars uitgekozen door het Intertoys Marketing team. De winnaars ontvangen rechtstreeks 

vanuit Intertoys bericht. Er wordt contact met de winnaar opgenomen binnen 10 dagen na sluitingsdatum. 

Indien de gekozen winnaar geen bewijs kan aantonen van de aankoop van het volgende artikel: LEGO Super 

Mario avonturen met Mario Startset 71360 t.w.v. €59.99, kan hij/zij geen aanspraak meer maken op de prijs. 

In dat geval wordt er een nieuwe winnaar gekozen.  

Over de uitslag van deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.  

Heb je al een andere LEGO Super Mario set gekocht en ben je 1 van de 5 winnaars? Dan krijg je het 

aankoopbedrag terug bij het laten zien van je kassabon. 

Art. 5: Wie kan er spelen? 
Alleen inwoners van Nederland kunnen meedoen aan de wedstrijd. Medewerkers van LEGO en hun directe 

familieleden zijn uitgesloten van deelname.  

Art. 6: Persoonlijke gegevens 
Persoonlijke en/of contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van deze actie. Na het 
versturen van de prijzen worden alle persoonlijke gegevens vernietigd.  

 
Art. 7: Klachten 
In geval van problemen of klachten, kunnen deelnemers een e-mail sturen naar klantenservice@intertoys.nl 

waar hij/zij het probleem zo goed mogelijk omschrijft. De organisator is niet verplicht om op ontvangen e-

mails te beantwoorden. 

 
Art. 8: Algemene bepalingen 
Deelname aan het spel en de aanvaarding van een winst houdt de instemming zonder beperking of 

kwalificatie van deze verordening en van de resultaten in. Elk geschil zal uitsluitend door Intertoys geregeld 

worden. 

 


