ACTIEVOORWAARDEN SWIFT TEST DE FUNFACTOR
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 deelnemer aan deze Suzuki actie is 18 jaar of ouder, in het bezit van een geldig
Nederlands autorijbewijs en woonachtig in Nederland.
3. Bij inlevering van de actiekaart maakt deelnemer kans op het winnen van een horloge.
Deze prijs kan niet worden ingeruild voor geld of andere producten.
4. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5. Er kunnen geen rechten verleend worden aan deelname.
6. B.V. Nimag is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de
Wet bescherming persoonsgegevens.
7. B.V. Nimag behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en stelt deze 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 ermee in dat uw
gegevens worden opgeslagen en gebruikt door B.V. Nimag en haar dealers voor
marketingdoeleinden.
8. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden
genomen door B.V. Nimag.
9. 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
10. Klachten over deze actie of vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens,
waaronder verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw
persoonsgegevens 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 en verzoeken worden binnen twee weken in
behandeling genomen.
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VOORWAARDEN PROEFRITPROCEDURE PROEFRIT
Rijplezier is belangrijk in de nieuwe Swift.
Respecteer wel de verkeersregels en rijd voorzichtig.
Have fun, maar be safe!
De cliënt krijgt de auto in bruikleen voor de genoemde periode. De auto blijft eigendom van
het autobedrijf. De cliënt dient de auto uiterlijk op de voorzijde genoemde datum en tijdstip bij
het autobedrijf ingeleverd te hebben. Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook, deze
termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming van het autobedrijf. Per heel uur dat de
auto te laat is ingeleverd, kan het autobedrijf kosten in rekening brengen. Bij het rijden met
een handelaarkenteken dient de cliënt zich, in verband met de wettelijke regeling daarvoor, te
beperken tot het testen van de auto. Dit betekent o.a. dat het verboden is de auto op de
openbare weg te parkeren of te gebruiken voor het vervoer van personen en/of goederen (bijv.
het doen van boodschappen).
KENTEKENDOCUMENTEN De cliënt dient alle bij aanvang proefrit overhandigde
kentekendocumenten bij einde proefrit te overhandigen aan het autobedrijf.
VRIJWARING De cliënt vrijwaart het bedrijf voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens
het gebruik van de auto, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en/of
inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de auto, alsmede voor aanspraken van derden
verbandhoudend met het gebruik van auto.
VERZEKERING De cliënt is aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens
het gebruik van de auto, voor zover deze niet wordt gedekt door de op de voorzijde
genoemde verzekering. Schade aan de auto ontstaan tijdens het gebruik dient onverwijld aan
het autobedrijf te worden gemeld. N.B.: In het geval de auto alléén WA is verzekerd, is de cliënt
jegens het autobedrijf volledig aansprakelijk voor schade aan of verlies van de auto en/of
inzittenden indien geen derde voor deze schade of dit verlies aansprakelijk is.
PERSOONSGEGEVENS Klachten over deze actie of vragen over het gebruik van uw
persoonsgegevens, waaronder verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering of
afscherming van uw persoonsgegevens 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 en verzoeken worden binnen twee weken in
behandeling genomen.
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