METZELER TESTWINNAAR –
PROMOTIE 2021
Promotieperiode: 15.03.2021 - 30.06.2021

Ontvang een van de 800 gelimiteerde iXS TROLLEYS* in het exclusieve METZELERdesign gratis bij aankoop van een set METZELER ROADTEC™ 01 SE tijdens de
actieperiode van 15.03.2021 tot 30.06.2021, zolang de voorraad strekt!

De METZELER iXS TROLLEY wordt gratis naar uw postadres gestuurd.
U kunt aan de actie deelnemen door het online formulier op de homepage
www.metzeler.com in te vullen. Zorg ervoor dat u uw bewijs van aankoop en de
bijbehorende bandenlabels uploadt.
De METZELER iXS TROLLEY kan niet worden omgewisseld. Een vervanging in geld
zal niet worden toegekend. De bagage wordt weggegeven onder de in aanmerking
komende deelnemers op basis van de datum en het tijdstip van het uploaden van de
volledige deelnamedocumenten, zolang de voorraad strekt.
Het bij de inschrijving opgegeven adres en het adres op de factuur moeten
overeenstemmen. Een kopie van de factuur is vereist voor een effectieve deelname.
Banden- en motorfietsenhandelaren, alsmede werknemers van Pirelli / Metzeler en
hun familieleden zijn van deelneming uitgesloten.
Deelname aan de actie is beperkt tot deelnemers met een registratieadres in Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland en Luxemburg. In geval van overtreding van
deze voorwaarden behoudt Pirelli zich het recht voor een persoon van de actie uit te
sluiten. Iedereen die onjuiste informatie verstrekt, kan van de actie worden uitgesloten.
De rechtsgang is uitgesloten.
Privacybeleid

Met het verstrekken van uw persoonsgegevens en aankoopbewijs stemt u in met het
opslaan en verwerken van deze gegevens ten behoeve van de afwikkeling van de
promotie.
Indien u bovendien toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens met
het oog op reclame en klantenadvies, kunnen Pirelli Deutschland GmbH en haar
groepsmaatschappijen u informeren over hun producten. Uw gegevens zullen niet
buiten Pirelli Deutschland GmbH en de met haar verbonden ondernemingen worden
gebruikt. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst.
Indien u informatie wenst te ontvangen over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen
of indien u deze wilt corrigeren, wissen of het gebruik van uw gegevens wilt beperken,
kunt u contact met ons opnemen via Privacy.dept.de@Pirelli.com of gratis op het adres
Pirelli Deutschland GmbH, Trade & Consumer Marketing MOTO, Brabanter Str. 4,
80805 München. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH
Sitz: Breuberg/Odw.
Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623
Steuernummer: 26-07 225 10806
USt.-ID-Nr.: DE111607952

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr.-Ing. Wilfried Wentz
Geschäftsführung:
Michael Wendt (Vorsitzender), Luca Iori,
Wolfgang Meier

Postfach 401480, 80714 München
Tel: +49 (0) 89/14908-0
Fax: +49 (0) 89/14908-581
E-Mail: contactcentertyres.de@pirelli.com
www.pirelli.de

Privacy.de@Pirelli.com. U kunt ons volledige privacybeleid online bekijken op
https://www.pirelli.com/tyres/de-de/datenschutzbestimmungen.
© 2021 Pirelli Deutschland GmbH Uitgegeven door Pirelli Deutschland GmbH Marketing en Verkoop Moto Brabanter Straße 4 - 80805 München - pirelli.de/moto
Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder op octrooien, gebruiksmodellen en
ontwerpen. De in dit document weergegeven benamingen kunnen handelsmerken zijn,
waarvan het gebruik door derden voor hun eigen doeleinden inbreuk kan maken op de
rechten van de eigenaars. Leveringsmogelijkheden en technische wijzigingen
voorbehouden.
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