ACTIEVOORWAARDEN
CASH BACK actie
Bridgestone
Battlax A40, Battlax S21, Battlax T30Evo & Battle Cruise H50,
april - mei 2017
Artikel 1: Organisator
Deze actie wordt georganiseerd door Bridgestone Europe NV/SA, Belgium Luxembourg Sales Division, met sociale
zetel te Kleine Kloosterstraat 10, B-1932 Zaventem, BE 0441.192.820 voor alle deelnemende motorfietszaken en
bandencentrales in België en Luxemburg.
-

Deze actie wordt georganiseerd door Bridgestone Europe NV/SA, Netherlands branch, met statutaire zetel te Nieuwe
Weideweg 1, 6121 PD BORN, K.v.K 66469767, B.T.W. NL856567814B01 voor alle deelnemende motorfietszaken in
Nederland.

Artikel 2: Omschrijving actie
Deze actie is geldig op Bridgestone motorbanden, namelijk Battlax A40, Battlax S21, Battlax T30Evo & Battle Cruise H50
gekocht en gemonteerd bij een deelnemend verkooppunt te Nederland, België of Groothertogdom-Luxemburg van 1 april tot
en met 31 mei 2017.
2-1 Bridgestone
Deze actie geeft tijdens zijn looptijd de kans om een gedeelte van het bedrag van uw aankoop van Bridgestone motorbanden,
namelijk Battlax A40, Battlax S21, Battlax T30Evo & Battle Cruise H50 en te laten monteren bij een deelnemend verkooppunt
in Nederland, België of Groothertogdom-Luxemburg terug te krijgen.
De deelnemers kunnen zich aanmelden via de daarvoor bestemde website.
2-2 Ontvangst van de cash back na online inschrijving en goedkeuring van de factuur
De deelnemer gaat naar:
www.bridgestone-cashback.com/montagevergoeding
Na het correct doorlopen van volgende stappen:
Surf naar de website en vul alle gegevens voor 16 juni 2017 in
Laadt uw factuur onmiddellijk op de website op. (pdf, doc, jpg, png).
Na goedkeuring van uw inschrijving en de factuur wordt het bedrag op uw rekening teruggestort, onder voorbehoud van
goedkeuring van uw deelname.
Artikel 3: Registratie
Dit aanbod is exclusief geldig voor particuliere, natuurlijke personen die eigenaar zijn van een motor, ouder dan 18 jaar en
officieel wonende te Nederland, België of Groothertogdom-Luxemburg; uitgezonderd het organiserende bedrijf en alle
personen en deze hun familie die direct of indirect deelnemen aan het concept, de realisatie en het beheer van de actie.
Registraties die valse, onjuiste, onbekende, onvolledige of incompatibele informatie bevatten, zullen niet in behandeling worden
genomen. De deelnemers staan Bridgestone toe om op eender welk ogenblik hun contactgegevens en registratie informatie
volledig na te kijken. Indien daarbij enige valse verklaring wordt vastgesteld, heeft dit de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.
Artikel 4: Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 5: Varia
Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt elke deelnemer deze Algemene Voorwaarden integraal en onvoorwaardelijk.
Deelnemers die een inbreuk plegen op één van deze Algemene Voorwaarden of de rechten van Bridgestone of van een derde
zullen onmiddellijk uitgesloten worden uit de actie.
Bridgestone behoudt zich het recht voor om de campagne zonder enige vergoeding te annuleren, wijzigen of in te korten.
Deelname aan deze actie doet geen enkel recht ontstaan.
Maximaal 4 banden per persoon

