
ACTIEVOORWAARDEN

2. Om deel te nemen aan de actie binnen 15 kalenderdagen na de datum van aankoop van de banden 
(datum van uitgifte vermeld op de factuur geldt als bewijs) : 

- Inloggen op de website https://offrepromo.michelin.fr

- Het deelnameformulier invullen onder vermelding van een geldig e-mail contactadres.

- Een foto scannen of maken van uw bewijs van aankoop van de banden en deze uploaden. De aankoop moet plaats 
hebben gevonden in de periode van de betreffende actie. Uw factuur moet op uw naam staan, volledig zijn en de naam 
van het bedrijf, het aantal gekochte banden, hun maten en gamma en de datum van aankoop vermelden op straffe 
van nietigheid.

-  Uw contactgegevens en bewijs van aankoop controleren en uw deelname bevestigen; uw inschrijving wordt dan
onmiddellijk verwerkt en u zult een bevestigingsmail ontvangen. Deze e-mail goed bewaren.

Aanbod beperkt tot één enkele inschrijving per gezin (dezelfde naam, hetzelfde adres)

1. Koop tussen 15 juni en 2 augustus 2020 in een deelnemend verkooppunt*, twee (2) of vier (4) MICHELIN banden 
(Zomer, Winter of CrossClimate).
Om recht te maken op de korting moeten de MICHELIN banden in één keer gekocht zijn, met montage en uitbalancering, en 
op dezelfde factuur worden vermeld. De actie is alleen geldig in fysieke verkooppunten en op hun websites waarvan de lijst 
te vinden is op https://offrepromo.michelin.fr

Websites zonder fysieke verkooppunten kunnen niet deelnemen aan de actie.
* In geval van twijfel over de deelneming van uw verkooppunt aan de actie, kunt u ons contacteren op +31 (0) 883 745 708 van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 of via 
ons contactformulier op https://offrepromo.michelin.fr

Alle contactgegevens die valse of onjuiste informatie bevatten leiden tot het niet in aanmerking nemen van de inschrijving. Inschrijvingen kunnen uitsluitend worden ingediend via de website 
https://offrepromo.michelin.fr en per post verzonden betaalde facturen kunnen niet in aanmerking worden genomen. Aan het aanbod is een aankoopverplichting verbonden een aankoopverplichting 
verbonden voor meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen die de MICHELIN banden hebben gekocht in een van de deelnemende verkooppunten in België, Luxemburg of Nederland. 
Deelname is beperkt tot 1 deelname per gezin of per bedrijf (dezelfde naam, hetzelfde adres), per factuurnummer en per kentekenbewijs. Als u wilt weten of uw verkooppunt meedoet aan de actie 
kunt u ons bellen op +31 883 745 708 van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 of via ons contactformulier op https://offrepromo.michelin.fr. Websites zonder fysieke verkooppunten kunnen niet 
deelnemen aan de actie. De inlog-kosten zullen niet worden vergoed. Het aanbod is niet cumuleerbaar met eventuele andere lopende MICHELIN acties. De contactgegevens die werden opgegeven bij 
het inschrijven moeten overeenstemmen met die welke worden vermeld op de factuur voor de aankoop van de banden. Inschrijvingen die onleesbaar, onvolledig, onbegrijpelijk, onjuist zijn of die niet 
voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden zullen worden geweigerd. De deelnemers geven toestemming voor alle controles van hun identiteit, woonplaats en bewijs van aankoop. De door Michelin 
aangestelde beheermaatschappij behoudt zich hiertoe het recht voor een kopie te vragen van documenten die deze elementen bevestigen. Elke valse identiteit, vals adres, vals bewijs van aankoop 
of elke frauduleuze deelname zal leiden tot de nietigheid van de deelname en het in aanmerking komen voor het aanbod. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om gerechtelijke 
stappen te ondernemen tegen elke frauduleuze deelname. Claims in het kader van een inschrijving die na 02/09/2020 worden verstuurd, zullen niet meer in behandeling worden genomen. MICHELIN 
BELUX S.A / MICHELIN Nederland N.V zal er als verwerker van de persoonsgegevens op toezien dat voor de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de organisatie en het beheer van 
een aanbiedingsactie de contractuele verplichtingen zullen worden nageleefd. De verwerkte gegevens zijn essentieel voor de verwerking en zullen worden gebruikt door de bevoegde diensten 
van Michelin en, in voorkomend gevallen, door zijn onderaannemers en dienstverleners, waarvan sommige buiten de EU kunnen zijn gevestigd. In geval van overdracht van de gegevens buiten 
de EU gelden er regels die de bescherming en de veiligheid van de gegevens waarborgen. De Klant kan hiervan kennis nemen door het bericht te lezen dat kan worden aangevraagd bij de Franse 
commerciële afdeling. De gegevens zullen 3 jaar lang worden bewaard na het einde van de aanbiedingsactie of totdat u uw toestemming intrekt. In overeenstemming met de algemene verordening 
op gegevensbescherming beschikt u over recht van toegang tot en van correctie, wijziging en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt een kopie ervan verkrijgen, u verzetten 
tegen de verwerking van deze gegevens om legitieme redenen of de gegevens laten corrigeren of verwijderen. U hebt ook het recht de verwerking van uw gegevens te beperken in de gevallen 
gedefinieerd door de toepasselijke regelgeving. U kunt ook besluiten nemen over het lot van uw gegevens na uw overlijden.
De commerciële afdeling van de BENELUX of contact@tc.michelin.eu, is uw contactpersoon tot wie u zich kunt wenden voor verzoeken om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking 
van uw persoonsgegevens. U heeft de mogelijkheid een e-mail schrijven naar de afdeling die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens aan: privacy.fr@michelin.com. Als u 
meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u hierover een klacht indienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit)- APD (Autorité de Protection des Données) voor België op hun 
website of bij de Autoriteit Persoonsgegevens- AP voor Nederland op hun website. Fotorechten © Michelin, Adobe Stock - Juni 2020

Afmeting 2 banden 4 banden

14-16 ’’ €20 €40

17 ’’ €30 €60

18 ’’ en groter €50 €100

3. Binnen 8 tot 12 weken na ontvangst van uw geldige inschrijvingsformulier zult u per post, op uw thuis adres,
een door Michelin aangeboden brandstofkaart ontvangen.

Voor vragen over deze actie kunt u ons bellen op +31 (0) 883 745 708 van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 of contact met ons 
opnemen via ons contactformulier op https://offrepromo.michelin.fr of per e-mail: michelin@facility.fr
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VAN 15 JUNI T/M 2 AUGUSTUS 2020

WEES ER 
SNEL BIJ!

michelin,  
UITSTEKENDE PRESTATIES 
VAN BEGIN TOT EINDE
www.michelin.be
www.michelin.nl

MICHELIN BELUX S.A, Brusselsesteenweg 494 Bus 1, 1731 B-Zellik.
MICHELIN NEDERLAND N.V., Europalaan, 30, 5232 BC, ’s-Hertogenbosch.
Copyright foto © Michelin- Juni 2020

€
100 BRANDSTOFKAARTEN

aan

tot

(1)

(1)  BIJ AANKOOP VAN MICHELIN-BANDEN
Ontdek de actievoorwaarden bij uw verkooppunt of op  
https://offrepromo.michelin.fr

Om van dit aanbod te profiteren,
registreer je dan via deze flashcode
of door in te loggen op https://offrepromo.michelin.fr
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