
MICHELIN banden,
UITSTEKENDE PRESTATIES VAN BEGIN TOT EINDE

* Aanbieding uitsluitend in de vorm van digitale Wedoogift-cadeaucheques, bij aankoop van 2 of 4 banden,
bij de deelnemende verkooppunten en gedurende de periode van 13 juni t/m 31 juli, waarbij de factuurdatum
als bewijs geldt. Raadpleeg de voorwaarden van de actie en de lijst met deelnemende verkooppunten
op onze website https://offrepromo.michelin.fr.
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Aanbieding geldig bij elke aankoop van twee (2) of vier (4) MICHELIN-banden (zomer, winter of CrossClimate) in dezelfde maat en van 
hetzelfde gamma (personenauto, 4x4 of bestelwagen), in de periode van 13 juni 2022 t/m 31 juli 2022, bij de deelnemende verkooppunten*). 
Consumenten die één (1) afzonderlijke band kopen, profiteren niet van deze aanbieding. 
De deelname is alleen geldig als de MICHELIN-banden in één keer zijn gekocht, gemonteerd en gebalanceerd en op dezelfde factuur staan. De 
factuur moet zijn betaald in de bovengenoemde actieperiode (13 juni t/m 31 juli 2022).  
De actie geldt alleen voor fysieke verkooppunten in België of Nederland en voor hun websites, waarvan een lijst te vinden is op
https://offrepromo.michelin.fr.
Websites zonder fysieke verkooppunten kunnen niet deelnemen aan de actie.

Aanbieding beperkt tot twee (2) deelnames per huishouden (dezelfde naam en hetzelfde adres voor een meerderjarige natuurlijke persoon) 
of twee (2) deelnames per rechtspersoon (dezelfde firmanaam, hetzelfde adres) die gevestigd is in België of Nederland. Er wordt één (1) cadeau 
gegeven voor één (1) factuur die betrekking heeft op één (1) voertuig. 
Na aankoop kunt u tot 15 augustus 2022 (tot 15 dagen na afloop van de actie) deelnemen door de onderstaande stappen te volgen: 

Ga naar de website https://offrepromo.michelin.fr

Vul het deelnameformulier in en geef een geldig e-mailadres op (verplicht). Dit e-mailadres is noodzakelijk om u de digitale Wedoogift-cadeaucheque 
te kunnen toesturen.

Scan of maak een foto van het aankoopbewijs van de banden (de factuur) en upload het. De aankoop moet zijn gedaan tijdens de bovengenoemde 
actieperiode. De factuur moet op naam staan en de naam van het verkooppunt (de onderneming) bevatten, inclusief adresgegevens, evenals de 
aankoopdatum, het aantal gekochte banden, hun maten, het bandengamma en het bandenmerk. De kopie van de factuur moet volledig en leesbaar 
zijn. Als dit niet het geval is, wordt uw deelname ongeldig verklaard en niet in behandeling genomen. Wanneer de aankoop in de actieperiode is gedaan, 
maar de banden na 31 juli 2022 zijn gemonteerd, moet de bestelbon tijdens de actieperiode worden toegevoegd, samen met de factuur voor aankoop 
en montage van de banden. De banden moeten vóór 31 augustus 2022 worden gemonteerd. Als dit niet het geval is, wordt uw deelname ongeldig 
verklaard.

Controleer uw contactgegevens en meegeleverde documenten en bevestig uw deelname. Zodra is bevestigd dat uw deelname geldig is, ontvangt u een 
bevestiging per e-mail en een trackingnummer waarmee u kunt nagaan hoe ver de afhandeling van uw aanvraag gevorderd is (bevestiging of weigering, 
in behandeling, bezig met verzending van het cadeau, enz.).

Bewaar deze e-mail goed. Hieronder vindt u de bedragen van deze actie:

Binnen 2 tot 4 weken na de ontvangst van de e-mail waarin de geldigheid van uw deelname wordt bevestigd, ontvangt u uw digitale
Wedoogift-cadeaucheque rechtstreeks per e-mail. Deze digitale Wedoogift-cadeaucheque is maximaal 6 maanden geldig (vanaf de datum 
van ontvangst van de e-mail met de digitale cadeaucheque) bij meer dan 800 partners (zie https://www.wedoogift.com/liste-enseignes/) en kan in 
geen geval worden terugbetaald, verlengd of worden geruild tegen een ander cadeau van welke aard ook. U bent zelf volledig verantwoordelijk 
voor het gebruik van uw digitale Wedoogift-cadeaucheque. Michelin wijst alle aansprakelijkheid voor alle incidenten, schades, rampen en/of 
ongevallen die consumenten, hun naasten of derden in verband met het gebruik van hun cadeau kunnen overkomen af.

Tot € 100 gratis bij aankoop van twee (2) of vier (4) MICHELIN-banden (zomer, winter of CrossClimate) in dezelfde maat en van hetzelfde gamma (personenauto, 4x4 of bestelwagen), in de vorm van 
digitale cadeaucheques die te besteden zijn bij meer dan 800 (achthonderd) partners van Wedoogift. 
Als valse of onjuiste contactgegevens worden ingevuld, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen. Aanmeldingen kunnen uitsluitend worden ingediend via de website https://offrepromo.mi-
chelin.fr, per post verzonden facturen worden niet in behandeling genomen. De contactgegevens die bij de aanmelding zijn opgegeven, moeten overeenstemmen met de gegevens die op de aankoop-
factuur van de banden staan. Aanmeldingen die onleesbaar, onvolledig, onbegrijpelijk of 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 gemachtigde beheermaatschappij behoudt zich hiertoe het recht voor een kopie te 
vragen van documenten die deze zaken bevestigen. Indien een valse identiteit, vals adres of vals bewijs van aankoop wordt verstrekt en bij frauduleuze deelname wordt de deelname ongeldig 
verklaard en komt de aanvrager niet aanmerking voor de cadeaucheque. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van frauduleuze 
deelname. 
Actie met een duur van zeven (7) weken bij fysieke verkooppunten in België en Nederland en op hun websites. Wanneer de aankoop in de actieperiode is gedaan, maar de banden na 31 juli 2022 zijn 
gemonteerd, moet de bestelbon tijdens de actieperiode worden toegevoegd, samen met de factuur voor aankoop en montage van de banden. De banden moeten vóór 31 augustus 2022 worden 
gemonteerd. Als u wilt weten of een verkooppunt of de bijbehorende website aan de actie deelneemt, kunt u ons bereiken op 0 883 745 708 voor Nederland en op 078 15 31 34 voor België, van 
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur (geen extra kosten als u met een vaste telefoon belt) of via ons contactformulier op https://offrepromo.michelin.fr, rubriek ‘Neem contact met ons op’. De 
kosten voor gebruik van het internet worden niet vergoed.
Deze actie kan niet worden gecombineerd met eventuele andere lopende MICHELIN-acties.
Klachten over een aanvraag tot deelname die na 15 oktober 2022 worden verstuurd, worden niet meer in behandeling genomen. 
Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Michelin persoonsgegevens met als doel een actie te organiseren en beheren. Deze verwerking is gebaseerd op de naleving van een contractuele 
verplichting. De verwerkte gegevens zijn essentieel voor deze verwerking en worden gebruikt door de bevoegde diensten van Michelin en, in voorkomend geval, door haar onderaannemers en 
dienstverleners, waarvan sommige buiten de EU kunnen zijn gevestigd, met name in India en de Verenigde Staten. 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 de kennisgeving te raadplegen die kan worden aangevraagd bij de commerciële afdeling 
Frankrijk-Benelux. Na afloop van de actie worden de gegevens drie (3) jaar lang bewaard. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van commerciële berichten van Michelin of haar partners, 
worden de gegevens bewaard zolang u uw toestemming niet hebt ingetrokken of zolang u zich niet hebt uitgeschreven. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. In overeenstemming met 
de wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/79 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, kunt u de u betreffende 
gegevens raadplegen, er een kopie van aanvragen, bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens om legitieme redenen of de gegevens laten corrigeren of verwijderen. U hebt tevens het 
recht de verwerking van uw gegevens te beperken in de gevallen die in de toepasselijke regelgeving zijn beschreven. U kunt ook bepalen wat er na uw overlijden met uw gegevens dient te gebeuren. 
Neem contact op met de commerciële afdeling Frankrijk-Benelux, Service Marketing, Bâtiment A7, Place des Carmes, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrijk of via contact@tc.michelin.eu voor verzoeken 
om uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uit te oefenen. U kunt een e-mail sturen naar de afdeling die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgege-
vens via privacy.fr@michelin.com 
Als u meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België of Nederland.

Maten 2 banden 4 banden

16’’ en kleiner € 15 € 30

17’’ € 30 € 60

18’’ € 40 € 80

19’’ en groter € 50 € 100

bevestiging per e-mail en een trackingnummer waarmee u kunt nagaan hoe ver de afhandeling van uw aanvraag gevorderd is (bevestiging of weigering, 

Binnen 2 tot 4 weken na de ontvangst van de e-mail waarin de geldigheid van uw deelname wordt bevestigd, ontvangt u uw digitale
Deze digitale Wedoogift-cadeaucheque is maximaal 6 maanden geldig (vanaf de datum 

van ontvangst van de e-mail met de digitale cadeaucheque) bij meer dan 800 partners (zie https://www.wedoogift.com/liste-enseignes/) en kan in 
geen geval worden terugbetaald, verlengd of worden geruild tegen een ander cadeau van welke aard ook. U bent zelf volledig verantwoordelijk 

4 banden

€ 30

€ 60

€ 80

€ 100


