
 

 

Spelregels Grote Prijs van TinQ! 
 
• Beantwoord alle vragen in de betreffende TinQ GP-week via de TinQ4U 

app 

• Deelname aan de Grote Prijs van TinQ is alleen mogelijk via de app 

• Vragen te beantwoorden per TinQ GP-week: hoeveel liter en welke soort 

brandstof zit in de TinQ tankwagen  

• Soorten brandstoffen waaruit een keuze gemaakt kan worden bij het beant-

woorden van de vragen: Diesel, Euro95 E5, Euro95 E10 en Euro98 E5 

• Antwoorden tot maximaal 2 cijfers achter de komma zijn geldig voor deel-

name 

• Een deelnemer is winnaar als hij/zij het te raden aantal liters in combinatie 

met de soort brandstof exact heeft geraden 

• Indien twee of meerdere personen exact gelijke en dus ook de juiste ant-

woorden hebben gegeven dan zal de winnaar worden bepaald op basis van  

dag en tijdstip van deelname/invoeren antwoorden 

• Antwoorden per TinQ GP-week kunnen alleen ingevoerd worden van zon-

dag 00.01 uur t/m woensdag 23.59 uur 

• Deelname, per TinQ GP-week, is alleen compleet in combinatie van een 

gescande TinQ tankbon van minimaal 10 liter brandstof, getankt in de TinQ 

GP-week van deelname 

• Je mag per TinQ GP-Week maar 1x de vragen beantwoorden 

• Je mag per TinQ GP-Week maar via 1 account deelnemen 

• Je dient 18 jaar of ouder te zijn 

• De Grote Prijs van TinQ loopt 10 weken, start op 5 januari 2020 en eindigt 

op 15 maart 2020 

• De 1ste week van de Grote Prijs van TinQ start met een tanktegoed van 

€1000,-  gratis tanken 



 

 

• Op de vrijdag van iedere TinQ GP-week om 14.00 uur zal gecommuniceerd 

worden (via website tinq.nl) of er een winnaar is: YES or NO! 

• Indien de antwoorden niet zijn geraden dan zal de 2de TinQ GP-week met 

een te winnen tanktegoed twv. €2000,- starten, indien de antwoorden zijn 

geraden in de 1ste TinQ GP-Week dan zal de 2de TinQ GP-Week opnieuw 

starten met een tegoed van €1000,- gratis tanktegoed 

• Voor deelnemers aan de Grote Prijs van TinQ is het winnen van een prijs 

maximaal 1 keer toegestaan. Ben je winnaar van een TinQ GP-week dan is 

deelname aan volgende TinQ GP-weken niet meer toegestaan 

• Medewerkers van ENVIEM (Retail) zijn uitgesloten van deelname. 

• Bij deelname aan de Grote Prijs van TinQ is maximaal €10.000,- gratis 

tanktegoed te winnen.  

• Indien na 10 weken geen winnaar is bepaald zal de Grote Prijs van TinQ 

zolang blijven doorlopen totdat TinQ Nederland B.V. een rechtmatige win-

naar kan selecteren 

• TinQ Nederland B.V. behoudt het recht om tijdens de looptijd van de Grote 

Prijs van TinQ de spelregels en/of voorwaarden te wijzigen 

 
 


