Actievoorwaarden extra inruilwaarde
1. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, stemt u ermee in dat Suzuki Nederland en
haar dealers contact met u opnemen en u op de hoogte houden van acties en
aanbiedingen van Suzuki.
2. De inruilwaarde van de auto die u wenst in te ruilen wordt gebaseerd op de
Autotelexinruilwaarde. De inruilwaarde geldt voor een schadevrije auto waarbij de
voorgeschreven onderhoudsbeurten zijn uitgevoerd en die maximaal 10.000 km per
jaar heeft gereden. Voor Suzuki’s geven we bovenop de Autotelex-inruilwaarde een
extra Suzuki Bonus van 10%. Voor andere merken geldt een extra bonus van 5%.
3. Daarnaast bieden we nu tijdelijk bij aankoop van bepaalde Suzuki modellen een extra
inruilwaarde met een maximum van €1.500,- incl BTW boven de autotelexinruilwaarde .
De hoogte van uw extra inruilwaarde is afhankelijk van de auto welke u wenst in te
ruilen en het Suzuki model u nieuw wenst te kopen. Er geldt een extra inruilwaarde op
de Suzuki Ignis en Swift van € 1.000,- en de Suzuki Vitara van € 1.500,-.
4. De extra inruilwaarde geldt niet voor overeenkomsten die gesloten worden op basis
van Private (Flex) Lease of met Fleet & Lease doeleinden.
5. De extra inruilwaarde geldt niet in combinatie met de Business Editions uitvoeringen
van de Suzuki en i.c.m. Operational Lease contracten.
6. De onder punt 2 en 3 genoemde acties zijn alleen geldig op klantcontracten afgesloten
tussen 1 september 2018 en 31 december 2018. Waarbij de registratie van de nieuwe
Suzuki dient plaats te vinden voor of uiterlijk op 15 januari 2019.
7. De genoemde prijzen zijn consumentadviesprijzen inclusief afleverkosten. De
afleverkosten bestaan uit de volgende kosten; rijklaar maken, legeskosten en
recyclingbijdrage.
8. Afgebeelde Suzuki-modellen kunnen afwijken van het aangeboden model en de
aangeboden uitvoering in uw persoonlijke aanbod.
9. B.V. Nimag is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de
Wetbescherming persoonsgegevens. B.V. Nimag behandelt persoonsgegevens
vertrouwelijk en stelt de persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden,
behoudens haar dealers, behalve als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering
van de door u gevraagde dienst. U stemt er mee in dat uw gegevens worden
opgeslagen en gebruikt door B.V. Nimag en haar dealers voor marketingdoeleinden.
10. B.V. Nimag behoudt zich het recht voor deze actie op elke door haar gewenst moment
beëindigen en zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op de website
www.suzuki.nl
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11. Klachten over deze actie kunnen schriftelijk of per E-mail worden verzonden. Stuur uw
klacht of verzoek naar B.V. Nimag, Postbus 77, 4130 EB Vianen, of E-mail
naar klantenservice@suzuki.nl. Klachten worden binnen twee weken in behandeling
genomen.
12. Vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, waaronder verzoeken tot
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u
via https://privacy.louwmangroup.nl/suzukiautos indienen.
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