
TRUST by KLEBER – Tevreden of terugbetaald
Custom Promo nr. 44972

Fonsnylaan 47B
1060 Brussel 

BELGIË

VOORWAARDEN:
A.  KOOP gelijktijdig (één factuur), tussen 01/01/2017 en 31/12/2017, 4 identieke banden uit het volledige bandengamma van KLEBER in de verkooppunten en op de websites die deelnemen en distributeur zijn van 

het merk KLEBER, in België of het Groothertogdom Luxemburg.
B. VUL het bovenstaande deelnameformulier in.
C. VERZEND de hieronder genoemde elementen in een voldoende gefrankeerde enveloppe uiterlijk 30 kalenderdagen na uw aankoop (datum van aankoopfactuur en poststempel gelden als bewijs) naar:

TTRUST by KLEBER –Niet tevreden? Geld terug! 
Custom Promo nr. 44972 

Fonsnylaan 47B 
Brussel 1060 

BELGIË
TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN:

- Dit deelnameformulier, volledig en correct ingevuld.
- Uw aankoopfactuur, waarbij uw contactgegevens, uw banden, het factuurnummer zijn omcirkeld of onderstreept.
-  Uw factuur voor de montage van de banden, waarop uw contactgegevens, uw banden, het factuurnummer omcirkelen of onderstrepen. Het kan ook gaan om slechts één factuur met duidelijke vermelding van 

aankoop en montage.
-  Uw factuur voor de demontage van de banden, waarop uw contactgegevens, uw banden en het factuurnummer zijn omcirkeld of onderstreept. De banden moeten worden gemonteerd en gedemonteerd in hetzelfde 

verkooppunt.
- Uw IBAN/BIC-code van een bank die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie.
De facturen worden teruggestuurd op eenvoudig bijgevoegd verzoek. U ontvangt uw terugbetaling, gelijk aan de aankoopprijs incl. btw van uw banden, binnen een termijn van 6 tot 8 weken na ontvangst van een 
correcte aanvraag per bankoverschrijving. De gedemonteerde banden worden achtergelaten bij de dealer, die de verantwoordelijkheid heeft om deze te verwerken. Dit aanbod geldt uitsluitend voor particulieren die 
woonachtig zijn in een EU-lidstaat en beperkt tot één aanvraag per huishouden, niet cumuleerbaar met andere lopende promotieacties. De kosten voor verzending en deelname die de deelnemer heeft gemaakt, worden 
niet vergoed, noch de kosten voor montage en demontage voor de banden. Op straffe van nietigheid moeten de facturen op naam zijn, volledig, een duidelijk nummer bevatten en ook duidelijk het briefhoofd van de firma 
vermelden. Elke aanvraag die onvolledig, onleesbaar, frauduleus, onvoldoende gefrankeerd, buiten de termijn, buiten de geografische zone (aankoop en/of woonplaats) is of betrekking heeft op productreferenties die 
niet in het aanbod zijn opgenomen, wordt als nietig beschouwd. Overeenkomstig de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de deelnemers aan deze actie een recht van toegang, 
wijziging, verbetering, verzet of schrapping met betrekking tot de persoonsgegevens die Michelin verzamelt. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een verzoek te sturen naar het volgende adres: Michelin 
Benelux, Actie KLEBER, Brusselsesteenweg 494 B1, 1731 Zellik, België. Het verzamelen van de persoonsgegevens van de deelnemers is verplicht voor deelname aan deze actie. Bijgevolg zien de personen die het recht 
van schrapping van hun gegevens uitoefenen vóór het einde van de actie af van hun deelname aangezien de terugbetaling dan onmogelijk wordt. 
De gegevens die in het kader van de deelname aan deze actie worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor Michelin en de dienstverleners die voor haar rekening handelen.”
Voor alle bijkomende inlichtingen is er een hotline geopend van 01/01/2017 tot en met 30/12/2017 op het nummer 0970 805 100 (kosten van een lokale oproep), van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd 
feestdagen) van 09.00 tot 18.00 uur. Voer de code 43193 in. U vindt de volledige voorwaarden hier: http://smart_choice_kleber_fr.kleber.fr/doc/PDF-Modalites-KLEBER_FR.pdf Ontdek de volledige actievoorwaarden 
op www.kleber.be, TRUST by KLEBER
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 Ik stem ermee in om commerciële informatie van KLEBER® te ontvangen.

KIES UW KLEBER-BANDEN
IN ALLE VERTROUWEN
Van 01.01.2017 tot 31.12.2017
Formulier volledig invullen in hoofdletters en verzenden naar het onderstaande 
adres, met een kopie van uw aankoopbewijs.


