
100% DIGITALE INSCHRIJVING
Binnen 15 kalenderdagen na de aankoopdatum van de banden (de factuurdatum geldt als bewijs)

op https://offrepromo.michelin.fr

VOORWAARDEN
• Bij aankoop van 2 of 4 MICHELIN-banden voor personenauto’s, bestelwagens en SUV’s/4x4’s

• Om van dit aanbod te kunnen profiteren, moeten uw klanten behoren tot de eerste 3.000 inschrijvingen.

Zij kunnen de voorwaarden en het huidige aantal inschrijvingen bekijken op onze website
https://offrepromo.michelin.fr

De aanbieding is beschikbaar voor particulieren en professionals met een limiet van twee deelnames  
per huishouden of bedrijf (zelfde achternaam, zelfde adres).

(*) Aanbieding beperkt tot de eerste 3.000 inschrijvingen,  
uitsluitend uitkeerbaar in de vorm van digitale WEDOOGIFT-
cadeaubonnen voor de aankoop van 2 of 4 MICHELIN-banden,  
in de deelnemende verkooppunten en in de periode van 14 juni  
t/m 11 juli 2021, waarbij de factuurdatum als bewijs geldt.
Bekijk de voorwaarden van de aanbieding, de lijst van deelnemende 
verkooppunten en het huidige aantal inschrijvingen op onze website  
https://offrepromo.michelin.fr
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BEDRAGEN

Afmetingen 15” en - 16” 17” 18” 19” en +

2 banden €10 €20 €30 €40 €50 

4 banden €20 €40 €60 €80 €100 

VRIJ TE BESTEDEN! (*)

€100
TOT 

NIEUWE FORMULE 2021! VAN 14 JUNI T/M 11 JULI 2021

Aanbieding beperkt tot de eerste  
3.000 inschrijvingen en  
UITGEKEERD IN CADEAUBONNEN TE 
BESTEDEN BIJ VEEL MERKEN,  
IN WINKELS EN OP INTERNET(*) 

Profiteer van deze aanbieding
door binnen 15 kalenderdagen na
de aankoopdatum in te schrijven

via deze QR-code of op
https://offrepromo.michelin.fr

UITKERING
uitsluitend in de vorm van digitale

WEDOOGIFT-cadeaubonnen

(zie de lijst op https://www.wedoogift.com/en-be/  
en https://www.wedoogift.com/nl/)



ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE
NATIONALE PROMOTIEACTIE  

BENELUX ZOMER 2021

1

2

3

Alle contactgegevens die valse of onjuiste informatie bevatten, leiden ertoe dat het verzoek tot inschrijving niet in aanmerking wordt genomen. Elke inschrijving dient uitsluitend via de website https://offrepromo.michelin.fr te 
worden uitgevoerd en elke verzending via de post van uw betaalde factuur kan niet in aanmerking worden genomen. Promotieactie met aankoopverplichting voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen die 
MICHELIN-banden hebben gekocht in een van de deelnemende verkooppunten in België, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg. Om na te gaan of uw verkooppunt deelneemt aan de actie, kunt u met ons contact opnemen via 
ons contactformulier op https://offrepromo.michelin.fr. De kosten van de verbinding worden niet vergoed. Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met een andere MICHELIN-aanbieding. De bij de registratie opgegeven gegevens 
moeten identiek zijn aan de op de factuur van de banden vermelde gegevens. Elk onleesbaar, onvolledig, onbegrijpelijk, onjuist of niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoend verzoek om inschrijving, kan niet in behandeling worden 
genomen. De deelnemers geven toestemming voor alle controles betreffende hun identiteit (fysiek of moreel), adres en aankoopbewijs. Hiertoe behoudt de door Michelin voor het beheer gemandateerde onderneming zich het recht voor om 
een kopie te vragen van documenten die deze elementen staven. Elk(e) onjuiste identiteit, onjuist adres, onjuist aankoopbewijs en elke frauduleuze deelname leidt tot de nietigheid van de deelname en het voordeel van de aanbieding.  
Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van frauduleuze deelname. Alle claims in verband met een verzoek tot deelname betreffende de actie die worden verzonden  
na 30-09-2021, worden niet meer in behandeling genomen.

MICHELIN BELUX S.A / MICHELIN Nederland N.V, als verwerkingsverantwoordelijke, verzorgt een verwerking van de persoonsgegevens teneinde een promotieactie te organiseren en te beheren gebaseerd op de naleving van een 
contractuele verplichting. De verwerkte gegevens zijn onmisbaar voor deze verwerking en worden gebruikt door de betrokken afdelingen van Michelin en, in voorkomende gevallen, door haar onderaannemers en dienstverleners, waarvan 
sommige gevestigd kunnen zijn buiten de EU (San Francisco, VS en Marokko). In geval van overdracht van gegevens buiten de EU, zijn regels ingevoerd om de bescherming en veiligheid van de gegevens te waarborgen. De klant kan hiervan 
kennisnemen door het document te raadplegen dat op verzoek verkrijgbaar is bij de Verkoopdienst BENELUX of via contact@tc.michelin.eu. De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar vanaf het einde van de promotieactie of zolang 
u uw toestemming niet intrekt. Overeenkomstig de regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u inzage in en een kopie van uw gegevens krijgen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om legitieme redenen, of ze laten 
corrigeren of verwijderen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in de gevallen die zijn gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving. U kunt ook bepalen wat er met uw gegevens gebeurt na uw overlijden. 
Voor elk verzoek tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking is de Verkoopdienst BENELUX uw contactpunt: contact@tc.michelin.eu. U kunt ook een e-mail sturen naar de dienst die is belast met de bescherming van 
persoonsgegevens op het adres: privacy.fr@michelin.com. Als u van mening bent dat uw rechten niet in acht worden genomen, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) voor België op haar website of bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor Nederland op haar website.

Als u vragen heeft over de aanbieding, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op https://offrepromo.michelin.fr of  
per e-mail: michelin@facility.fr

Afmetingen 15” en - 16” 17” 18” 19” en +

2 banden €10 €20 €30 €40 €50 

4 banden €20 €40 €60 €80 €100 

Koop in de periode van 14 juni t/m 11 juli 2021 bij een deelnemend verkooppunt* twee (2) of vier (4) MICHELIN-banden
(zomer, winter of CrossClimate) in dezelfde afmeting en dezelfde reeks (personenauto’s, bestelwagens, 4x4, SUV).
Aanbieding beperkt tot de eerste 3.000 inschrijvingen. Het huidige aantal inschrijvingen kan in real time worden bekeken 
op onze website https://offrepromo.michelin.fr (online teller). Elke klant kan één (1) MICHELIN-band per stuk kopen, maar 
kan dan niet profiteren van dit aanbod.
Om van de aanbieding te kunnen profiteren, moeten de MICHELIN-banden in één keer gekocht, gemonteerd en gebalanceerd 
zijn en vermeld staan op dezelfde factuur die is betaald in de bovengenoemde periode (van 14 juni t/m 11 juli 2021).

De promotieactie is alleen beschikbaar bij de fysieke verkooppunten en hun websites die zijn vermeld in de lijst op
https://offrepromo.michelin.fr

De promotieactie is niet beschikbaar op websites die geen fysieke verkooppunten hebben.
* Als u twijfelt over de deelname van uw verkooppunt aan de actie, kunt u met ons contact opnemen via ons contactformulier op https://offrepromo.michelin.fr

Aanbieding beperkt tot de eerste 3.000 deelnames (de online inschrijving geldt als bewijs) en beperkt tot twee (2) 
deelnames per huishouden (zelfde achternaam en zelfde adres voor een meerderjarige natuurlijke persoon) of twee (2) 
deelnames per rechtspersoon (zelfde bedrijfsnaam, zelfde adres).
Er wordt niet meer dan één (1) gift uitgekeerd voor één (1) factuur betreffende één (1) voertuig.

U kunt, binnen 15 kalenderdagen na de aankoopdatum van uw banden (de factuurdatum geldt als bewijs), als volgt deelnemen:

•  Open de website https://offrepromo.michelin.fr

•  Vul het deelnameformulier in en geef als contactadres een geldig e-mailadres op. Dit e-mailadres is beslist noodzakelijk 
voor de uitvoering van de actie met het oog op de verzending van de digitale Wedoogift cadeaubon.

•   Scan of fotografeer uw bewijs van aankoop van de banden en upload uw bewijs. De aankoop moet uitgevoerd zijn tijdens de 
aangegeven actieperiode. Uw factuur moet op naam gesteld zijn, volledig zijn en de naam en het adres van het verkooppunt, 
het aantal gekochte banden, hun afmetingen, de productreeks en het bandenmerk vermelden met de datum van aankoop,  
en is anders niet geldig.

•  Controleer uw gegevens en uw bewijzen en valideer uw deelname. Na de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en een 
nummer waarmee u de voortgang van uw deelname kunt volgen (goedgekeurd of geweigerd, in behandeling, verzending van 
de gift, enz.).

Wij raden u aan deze e-mail te bewaren. De aanbieding betreft de onderstaande bedragen:

Gezien de huidige gezondheidscrisis in verband met de Covid 19-pandemie en de nationale beheersingsmaatregelen van de regeringen, kunnen de data van deze actie 
worden gewijzigd. Daarom kan Michelin besluiten de aanvang van deze actie uit te stellen tot een latere datum om de overheidsrichtslijnen in verband met lockdowns  
in de betreffende gebieden in acht te nemen.

Binnen 2 tot 4 weken na uw geldige deelname ontvangt u uw gedematerialiseerde cadeaubon van Wedoogift rechtstreeks 
per e-mail. Deze digitale cadeaubon is maximaal 6 maanden geldig (vanaf de ontvangstdatum van de e-mail met de digitale 
cadeaubon) bij talrijke merken, in winkels en op internet (zie de lijst op https://www.wedoogift.com/en-be/  
en https://www.wedoogift.com/nl/) en kan in geen geval worden terugbetaald, verlengd of omgeruild voor een andere gift 
van welke aard dan ook. De consument is verantwoordelijk voor zijn of haar gebruik van de digitale cadeaubon van Wedoogift. 
Michelin wijst elke verantwoordelijkheid af voor incidenten, schade, verlies en/of ongevallen die kunnen optreden bij de 
consumenten of hun naasten of bij derden in verband met het gebruik van hun gift.


