ACTIEVOORWAARDEN
GRATIS WINTERWASBEURT BIJ
DE SUZUKI WINTERCHECK
1. De gratis winterwasbeurt wordt alleen uitgegeven na het laten uitvoeren van een Suzuki
Wintercheck door een Suzuki Service Dealer in Nederland.
2. Actieperiode: 21 oktober t/m 31 december 2019
3. De Suzuki Wintercheck is een controle van uw Suzuki op 18 essentiële punten. U kunt bij
uw Suzuki Service Dealer terecht met alle vragen over de Suzuki Wintercheck.
4. De Suzuki Wintercheck heeft een bruto adviesprijs van €14,95 en is gratis voor Suzuki
Service Card Extra houders.
5. Alleen de Suzuki Service Dealer kan een bon voor de winterwasbeurt uitreiken na het
laten uitvoeren van de Suzuki Wintercheck. Middels de door de Suzuki Service Dealer
uitgereikte bon kan een unieke code voor de aanvraag van De Nationale Autowasbon
verkregen worden.
6. De actie is alleen geldig voor Suzuki auto’s. Andere automerken zijn uitgesloten van
deelname.
7. Per Suzuki auto wordt, op basis van kenteken, maar 1 voucher voor een winterwasbeurt
uitgereikt.
8. De bon voor de wasbeurt wordt gefaciliteerd door De Nationale Autowasbon. Een
winterwasbeurt is een wasbeurt t.w.v. €7,50 bij een autowasgelegenheid die is
aangesloten bij De Nationale Autwasbon. Het betreft de gestandaardiseerde wasbeurt die
de aangesloten wasgelegenheid aanbied voor het bedrag van €7,50.
9. De Nationale Autowasbon is tenminste tot 6 maanden na uitgifte te verzilveren voor een
autowasbeurt bij de aangesloten wasgelegenheden. Let goed op de uiterste inwissel
datum, welke op de achterkant van de bon vermeld staat op zowel deel A als B. Na de
uiterste inwissel datum is de bon niet meer bruikbaar.
10. Alle aangesloten wasgelegenheden vindt u op www.autowasbon.nl . Op deze webpagina
treft u ook alle voorwaarden met betrekking tot de wasbon aan.
11. Het is niet mogelijk om in plaats van de voucher voor de wasbeurt, contant geld te
ontvangen.
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12. B.V. Nimag behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of
de actie voortijdig te beëindigen

13. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u
contact opnemen met uw officiële Suzuki dealer.
14. B.V. Nimag is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 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. Alles over ons privacybeleid
leest u op www.suzuki.nl/privacy-verklaring.
15. 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.
16. 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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