Actievoorwaarden – De Verrassende Proefritten van
Suzuki / Instapvoordeel
1. De actie “Verrassende Proefritten van Suzuki” loopt van 13 juni 2016 (13-6-2016) tot
en met 31 augustus 2016 (31-8-2016). Na afloop van deze periode is deze actie niet
meer van toepassing.
2. Door deelname aan de actie verklaart u zich bekend en akkoord met de onderhavige
actievoorwaarden.
3. Door akkoord te gaan met de actievoorwaarden stemt u ermee in dat Suzuki
Nederland en de aan haar verbonden erkende dealers contact met u opnemen en u op
de hoogte houden van acties en aanbiedingen van Suzuki.
4. Het instapvoordeel is afhankelijk van het model Suzuki. Er geldt een voordeel van
€ 750,- op de Suzuki Swift en Suzuki Celerio, € 1.500,- op de Suzuki Vitara en € 3.000,op de Suzuki S-Cross. Op de Suzuki Baleno en Suzuki Jimny wordt geen instapvoordeel
gegeven.
5. Het onder punt 4 benoemd instapvoordeel is alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe
Suzuki auto, waarbij de koop is overeengekomen tussen 13 juni 2016 (13-6-2016) en
31 augustus 2016 (31-8-2016). Voorts dient registratie van de Suzuki auto uiterlijk
plaats te vinden tot en met 15 september 2016 (15-9-2016). Het instapvoordeel is niet
van toepassing bij aangaan van een overeenkomst op basis van een Suzuki Allinclusive (privé lease) aanbod of bij overeenkomsten bedoeld voor Fleet en Lease
doeleinden.
6. De uitgegeven vouchers voor prijzen staan in directe relatie tot de persoon die de
proefrit heeft geboekt in de periode van 13 juni 2016 (13-6-2016) tot en met
31 augustus 2016 (31-8-2016) en zullen als zodanig slechts geldig zijn voor dat
persoon. De vouchers mogen niet gekopieerd of anderzijds verveelvoudigd worden en
zijn niet verhandelbaar en/of inwisselbaar voor geld.
7. Verzilvering van de vouchers kan, tenzij op de voucher expliciet anders is aangegeven,
tot en met 16 september 2016 (16-9-2016) via de link www.suzuki.nl/verzilveren.
8. B.V. Nimag is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de
Wet bescherming persoonsgegevens. B.V. Nimag behandelt persoonsgegevens
vertrouwelijk en stelt de persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden,
behoudens de aan haar verbonden dealers, behalve als dit noodzakelijk is in het kader
van de uitvoering van de door u gevraagde dienst. Om verzilvering van uw voucher
mogelijk te maken kunnen uw persoonsgegevens éénmalig verstrekt worden aan de
organisatie conform uw voucher die uw prijs levert. U stemt er mee in dat uw
gegevens worden opgeslagen en gebruikt in het kader van deze actie.

9. Aan deze actie zijn publicitaire activiteiten gebonden. Winnaars van de
VIP-arrangementen verlenen desgewenst medewerking aan de publiciteit met
betrekking tot deze actie. Vanzelfsprekend zal rekening worden gehouden met de
wensen van de winnaar en zal zijn/haar privacy worden gewaarborgd. Mogelijke
winnaars die hier niet in wensen te participeren, dienen dit uitdrukkelijk te melden op
het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden.
10. B.V. Nimag behoudt zich het recht voor deze actie op elk door haar gewenst moment
te beëindigen en zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op de
website www.suzuki.nl.
11. Klachten over deze actie of over het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen
deugdelijk gemotiveerd schriftelijk of per e-mail worden verzonden. Stuur uw klacht
naar B.V. Nimag, Postbus 77, 4130EB Vianen, of e-mail naar klantenservice@suzuki.nl.
Klachten worden binnen een termijn van twee weken in behandeling genomen.

