
CarProf all-season
banden actie voorwaarden

Afmetingen < 15” 16” 17” 18” > 19” 
2 banden €10,- €20,- €30,- €40,- €50,-    

€ waardebon
4 banden €20,- €40,- €60,- €80,- €100,-   

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

•  U aanmelden op de website https://offrepromo.michelin.fr
•  De actiecode ‘LOCAL2021’ opgeven. Deze staat op de sticker die bij aankoop op uw factuur is geplakt.
•  Het deelnameformulier invullen en een geldig e-mailadres opgeven (verplicht).
•  Een foto van het aankoopbewijs van de banden maken of het inscannen en vervolgens uploaden. De aankoop moet zijn gedaan tijdens 

de actieperiode (1 t/m 31 oktober 2021). De factuur moet op uw naam staan, volledig zijn en de naam van het bedrijf, het aantal  
gekochte banden, de bandenmaat, het bandengamma en de datum van aankoop vermelden. Facturen die niet aan deze eisen voldoen, 
zijn ongeldig.

•  Uw contactgegevens en bewijs van aankoop controleren en uw deelname bevestigen; uw aanmelding wordt dan onmiddellijk verwerkt  
en u zult een bevestigingsmail ontvangen. Bewaar deze e-mail goed.

1. Koop tijdens de actieperiode (1 t/m 31 okotber 2021)  
twee (2) of vier (4) MICHELIN all-season banden.
(voor een personenwagen, 4x4 of bestelwagen). De deelname is alleen geldig als de MICHELIN-banden 
in één keer zijn gekocht en op dezelfde factuur worden vermeld.
De actie is alleen geldig in fysieke verkooppunten.

Als valse of onjuiste contactgegevens worden ingevuld, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
Aanmeldingen kunnen uitsluitend worden ingediend via de website https://offrepromo.michelin.fr, per post verzonden facturen worden niet in behandeling genomen. Actie met aankoopverplichting, voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen 
die MICHELIN-banden hebben gekocht in een van de deelnemende verkooppunten in Nederland, België of Groothertogdom Luxemburg (exclusief de overzeese gemeenschappen, regio’s en collectiviteiten). Deelname is beperkt tot 2 per huishouden 
(dezelfde naam, hetzelfde adres). Actie met een duur van 30 dagen bij fysieke verkooppunten in Nederland, België of Groothertogdom Luxemburg. (Als u wilt weten of uw verkooppunt aan de actie deelneemt, kunt u ons bereiken via ons contactformulier 
op https://offrepromo.michelin.fr). Websites zonder fysieke verkooppunten kunnen niet deelnemen aan de actie. De kosten voor gebruik van het internet worden niet vergoed. Deze actie kan niet worden gecombineerd met eventuele andere lopende 
MICHELIN-acties. De contactgegevens die bij de aanmelding zijn opgegeven, moeten overeenstemmen met de gegevens die worden vermeld op de factuur voor de aankoop van de banden. 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 aangestelde 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 in aanmerking voor de cadeaucheque. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van frauduleuze deelname. Klachten over een aanvraag tot deelname aan de actie 
die na 30 april 2022 worden verstuurd, zullen niet meer in behandeling worden genomen. De Franse commerciële afdeling van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM), de verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt persoonsgegevens 
met als doel een actie te organiseren en beheren in verband met 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 zijn onderaannemers en dienstverleners, waarvan sommige buiten de EU kunnen zijn gevestigd. Voor de 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 Franse commerciële afdeling. De gegevens zullen 3 jaar lang worden bewaard na het einde van de actie of totdat u uw toestemming intrekt. 
In overeenstemming met de Franse gewijzigde wet ten aanzien van gegevensbescherming ‘Informatique et Libertés’ van 6 januari 1978 en de Algemene verordening gegevensbescherming kunt u de uw betreffende gegevens raadplegen, er een 
kopie van aanvragen, 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 die in de toepasselijke 
regelgeving zijn beschreven. U kunt ook besluiten nemen over wat er dient te gebeuren met uw gegevens na uw overlijden. De commerciële afdeling van MFPM, marketingafdeling, Batiment A7, Place des Carmes, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrijk of 
contact@tc.michelin.eu, kunnen worden benaderd 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 
persoonsgegevens op 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. MICHELIN BELUX S.A., Brusselsesteenweg 494 Bus 1, 1731 B-Zellik. MICHELIN NEDERLAND N.V., Europalaan 30, 5232 BC ’s-Hertogenbosch. Fotoverantwoording © 
Michelin, Adobestock - Februari 2020

3. Binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van uw geldige aanmeldingsformulier, 
ontvangt u uw digitale Wedoogift-cadeaucheque rechtstreeks per e-mail.

contact@tc.michelin.eu

In te leveren bij o.a.


