Voorwaarden voor deelname
METZELER SPORTEC ™ M7RR
Promotie 2019
I. Voorwaarden van METZELER SPORTEC ™ M7RR Promotie 2019
Bij aankoop van een set METZELER-motorbanden van het type SPORTEC ™ M7RR in de actieperiode
van 15.04.2019 tot 15.06.2019 ontvangt u 30 € Cash Back. Deelnemen kan uitsluitend online.

Online deelname
Deelnemen aan de campagne kan via het online formulier op de startpagina
https://www.metzeler.com/nl-be/home. Zorg ervoor dat u de factuur van de banden uploadt. Uw
deelname wordt bevestigd enkel indien het online formulier volledig en correct werd ingevuld binnen de
Actieperiode en indien de factuur correct werd toegevoegd. De dag waarop het online formulier en de
factuur werden opgeladen, is bepalend voor deelname.
U krijgt 30 euro van het factuurbedrag terugbetaald. Betaling van de factuur voor de aankoop van de
banden en de service zal door de koper worden gedaan. Na het voldoen aan de voorwaarden voor
deelname, wordt een terugbetaling uitgevoerd via een bankoverschrijving.
Banden / motorfietsenhandelaars en werknemers van Pirelli / METZELER en hun familieleden zijn
uitgesloten van deelname. Deelname aan de promotie is beperkt tot geregistreerde deelnemers in
België, Luxemburg en Nederland. In het geval van een overtreding van deze voorwaarden voor
deelname, behoudt METZELER zich het recht voor personen van de actie uit te sluiten, in het bijzonder
indien er incorrecte gegevens werden overgemaakt. Indien bepaalde gedeelten van deze voorwaarden
ongeldig zijn, mag dit geen invloed hebben op de rest van de bepalingen. De weg van rechte met
betrekking tot de vergoeding is uitgesloten.

II. Privacybeleid
Door uw persoonlijke gegevens en aankoopbevestigingen in te dienen, stemt u in met de opslag en
verwerking van deze gegevens ten behoeve van de uitvoering van het contract.
Als u ook uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor reclame en
klantenservice doeleinden, kunnen Pirelli Tyre S.p.A en aan haar gelieerde ondernemingen u informatie
over hun producten verstrekken. Uw gegevens worden niet gebruikt buiten Pirelli Tire SpA en zijn
dochterondernemingen. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Als u informatie wilt over uw opgeslagen gegevens of als u het gebruik van deze gegevens wilt
veranderen, verwijderen of beperken, neem dan contact met ons op via Privacy.dept.de@Pirelli.com of
gratis op het adres Pirelli Tire SpA, Trade & Consumer Marketing MOTO, Viale Piero e Alberto Pirelli
25, I-20126 Milano, contact. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:
Privacy.de@Pirelli.com.
Ons
volledige
privacybeleid
is
online
te
vinden
op
https://www.pirelli.com/tyres/nl-be/privacy-policy.

