
ACTIEVOORWAARDEN  
SAMEN EROPUIT MET MICHELIN EN RENAULT! 

 
1. Actie geldig tussen 1 en 30 april 2018. Een aankoop van twee (2) of vier (4) MICHELIN banden 

(Personenauto’s, SUV 4x4, Bestelwagen) moet worden gedaan voor hetzelfde voertuig.  
Om te kunnen profiteren van de aanbieding moeten de MICHELIN banden in één keer gekocht worden en op dezelfde 
factuur vermeld worden. 
 

2. Deelnemen kan tot 21 mei 2018 door : 
 

- Ga naar de website https://offrepromo.michelin.fr 
 
- Voer de actiecode in: RENAULTBELUX2018  
 
- Vul het deelnameformulier in en vermeld daarop een geldig e-mailadres waarop we contact met u kunnen opnemen. 
 
- Scan of maak een foto van het volledige aankoopbewijs van uw banden en upload deze tijdens de daarvoor 
aangegeven periode zoals hierboven aangegeven. De factuur is alleen geldig wanneer deze in zijn geheel 
zichtbaar is en de volgende details bevat: uw naam, de naam van de verkoper, het aantal verkochte banden, de 
grootte van de banden en de aankoopdatum. 

- Selecteer uw cadeau: een Bongo Bon naar keuze: ter waarde van een bedrag dat gerelateerd is aan uw aankoop (zie tabel) 
- Controleer uw gegevens en het uw factuur en bevestig vervolgens uw deelname; uw inschrijving wordt nu meteen in behandeling 
genomen en u ontvangt een e-mail ter bevestiging. Bewaar deze e-mail goed. 

Aantal banden Keuze 1 Keuze 2 

2 
Bongo LUNCH VOOR TWEE, ter 

waarde van €29,90 

Bongo MOVIE & POPCORN ter  

waarde van €29,90 

4 Bongo WEEKEND EROPUIT ter  
waarde van € 59,90 

Bongo FAMILIE ter  
waarde van € 59,90 

De beschikbare cadeaus worden gepresenteerd op offrepromo.michelin.fr vanaf het moment van deelname en 
zullen voorzien worden van foto’s waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 
 

3. U krijgt binnen 4 tot 6 weken na de ontvangst van uw deelname, 

uw cadeau van Michelin per post thuisbezorgd. 
 

Valse of onjuiste gegevens kunnen ertoe leiden dat uw inschrijving niet in behandeling wordt genomen. 
Inschrijven kan uitsluitend via de website https://offrepromo.michelin.fr en facturen die worden ingezonden via de post worden niet in behandeling genomen. Promotionele actie met verplichting tot 

aankoop, voorbehouden aan privépersonen en bedrijven die MICHELIN banden hebben gekocht in België of Luxemburg en daar woonachtig of gevestigd zijn. De aanbieding is geldig voor 2 
privépersonen per huishouden (zelfde naam, zelfde adres) en 10 personen per bedrijf met hetzelfde adres. De actie wordt gehouden tijdens een periode van 30 dagen in diverse fysieke verkooppunten 

in België en Luxemburg (om erachter te komen of uw verkooppunt deelneemt aan de actie kunt u contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 19:00 uur of via 
ons contactformulier op https://offrepromo.michelin.fr). Verbindingskosten worden niet vergoed. De aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere lopende acties van MICHELIN. De tijdens 
het inschrijven ingevoerde gegevens moeten identiek zijn aan de gegevens zoals weergegeven op de aankoopfactuur van de banden. Aanvragen die onleesbaar, onvolledig onbegrijpelijk onjuist of 
niet in overeenstemming met alle hierboven beschreven voorwaarden zijn, zullen niet in behandeling worden genomen. Deelnemers gaan akkoord met het controleren van hun identiteit, woonadres 

en aankoopbewijs. Om dit te kunnen doen, behoudt de uitvoerende instantie zich het recht voor om een kopie van de ondersteunende documenten op te vragen. Fouten in de persoonsgegevens, het 
adres, het aankoopbewijs en frauduleuze deelnames zullen ertoe leiden dat de deelname en het recht op een cadeau komen te vervallen. De promotor van deze actie behoudt zich het recht voor om elke 

frauduleuze deelnemer te vervolgen. Claims naar aanleiding van deze actie ingediend na 31/01/2019 zullen niet in behandeling worden genomen. 
La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, Direction Commerciale France Benelux («Michelin Benelux») gebruikt digitale persoonsgegevens ter identificatie om promotionele acties uit te 

voeren. Deze gegevens, die nodig zijn om uw deelname te kunnen verwerken, zijn alleen bestemd voor gebruik door Michelin en zijn dienstverleners die in opdracht van Michelin handelen. Deze 
gegevens worden niet verzonden buiten de Europese Unie. Conform de aangepaste en eventueel bijgewerkte wet n°78-17 van 6 januari 1978, evenals teksten aangenomen door de Europese Unie, heeft 

u recht op toegang tot, rectificatie van, aanpassing van, bezwaar tegen en verwijdering van deze gegevens die op u betrekking hebben. Wanneer u gebruik wilt maken van dit recht en een verslag wilt 
hebben van de gegevens die wij over u bewaren, kunt u zich wenden tot: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - Direction Commerciale France Benelux – Service Marketing - Rue Cugnot ZI 

Brézet - 63040 CLERMONT-FERRAND Cedex. 
 

N.V. MICHELIN BELUX, Brusselsesteenweg 494 Bus 1, 1731 B-Zellik. Fotorechten © Michelin – januari 2018 

Voor vragen over deze aanbieding kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op 
https://offrepromo.michelin.fr of via e-mail: michelin@facility.fr 


