
 

 

 

Actievoorwaarden Autobandenpartner giftcard actie voorjaar 2022

  Pagina 1 van 3 

Actievoorwaarden Autobandenpartner giftcard actie voorjaar 2022 

 

Bijgaand treft u de actievoorwaarden aan voor de giftcard actie van Autobandenpartner in 

het voorjaar van 2022. 

 

Looptijd 

De giftcard actie heeft betrekking op aankoop, montage en balanceren van vier (4) all-season 

of zomerbanden in de periode vanaf 1 maart tot en met 30 april 2022. 

 

Deelnemende merken en maten 

Het betreft een actie voor all-season of winterbanden ten behoeve van personenwagens. 

Deze dienen in dezelfde afmeting en dezelfde reeks aangeschaft te worden. 

 

De volgende merken doen mee met deze actie: 

- Vredestein 

- Viking 

- Goldline 

Alleen all-season of zomerbanden in de volgende maten komen in aanmerking: 

- 15 inch 

- 16 inch 

- 17 inch 

- 18 inch 

 

Verkooppunten 

Om van de actie te kunnen profiteren, moeten de all-season of winterbanden in één keer 

gekocht, gemonteerd en gebalanceerd zijn en vermeld staan op dezelfde factuur die is 

betaald in de bovengenoemde periode. De actie is alleen van toepassing bij aankoop, 

monteren en balanceren van de all-season of zomerbanden bij de Autobandenpartner 

verkooppunten die zijn vermeld op de website van Autobandenpartner 

(www.autobandenpartner.nl). 

 

Registratie 

Deze actie beperkt zich tot de eerste 300 deelnames (de online inschrijving geldt als bewijs) 

en is beperkt tot één deelname per huishouden (zelfde achternaam en zelfde adres voor 

een meerderjarige natuurlijke persoon). 

  

Er wordt niet meer dan één (1) giftcard uitgekeerd voor één (1) factuur betreffende één (1) 

voertuig per huishouden.  

  

http://www.autobandenpartner.nl/
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U kunt, binnen 7 kalenderdagen na de aankoopdatum van uw winterbanden (de 

factuurdatum geldt als bewijs), als volgt deelnemen: 

 

• Open de website www.autobandenpartner.nl/giftcardactie   

 

• Vul het deelnameformulier in en geef als contactadres een geldig e-mailadres 

op. Het verstrekken van een correct e-mailadres is noodzakelijk voor de 

uitvoering van de actie met het oog op de verzending van de digitale giftcard.  

 

• Scan of fotografeer uw bewijs van aankoop van de banden en upload uw bewijs. 

De aankoop moet uitgevoerd zijn tijdens de aangegeven actieperiode. Uw 

factuur moet op naam gesteld en volledig zijn. Bovendien vermeldt de factuur 

het adres van het Autobandenpartner verkooppunt, het aantal gekochte 

banden, de afmetingen, het bandenmerk en de datum van aankoop.  

 

• Controleer uw gegevens en uw bewijzen en valideer uw deelname. Na de 

inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Indien uw aanvraag wordt 

goedgekeurd ontvangt u uiterlijk 6 weken na afloop van de actie uw digitale 

giftcard. 

 

• Registreren van uw banden is mogelijk tot uiterlijk 7 mei 2022. 

 

De bij de registratie opgegeven gegevens moeten identiek zijn aan de op de factuur van de 

all-season of zomerbanden vermelde gegevens. Elk onleesbaar, onvolledig, onbegrijpelijk, 

onjuist of niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoend verzoek om inschrijving, kan 

niet in behandeling worden genomen. Bij retournering van de all-season of zomerbanden of 

inruilen voor all-season of zomerbanden die niet in aanmerking komen voor deze actie 

komen alle rechten te vervallen. 

 

Elk(e) onjuiste identiteit, onjuist adres, onjuist aankoopbewijs en elke frauduleuze deelname 

leidt tot de uitsluiting van deelname. 

 

Bol.com giftcard 

Binnen 6 weken na afloop van de actie ontvangt u uw giftcard per e-mail. De giftcard is voor 

een bedrag van EUR 25,00 en is inwisselbaar op de website www.bol.com. De 

geldigheidsduur van deze giftcard wordt vermeld door Bol.com. Standaard is dit 3 jaar. De 

geldigheidsduur vermeld op de giftcard is leidend. De giftcard is niet in te wisselen voor geld. 

  

Autobandenpartner wijst elke verantwoordelijkheid af voor incidenten, schade, verlies en/of 

ongevallen die kunnen optreden bij de consumenten of hun naasten of bij derden in 

verband met het gebruik van hun giftcard. 

 

  

http://www.autobandenpartner.nl/giftcardactie
http://www.bol.com/
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Slotbepalingen 

Alle contactgegevens die valse of onjuiste informatie bevatten, leiden ertoe dat het verzoek 

tot inschrijving niet in aanmerking wordt genomen. Elke inschrijving dient uitsluitend via de 

website www.autobandenpartner.nl/giftcardactie te worden uitgevoerd. Een verzending via 

de post van uw betaalde factuur kan niet in aanmerking worden genomen. 

 

Deze actie kan niet worden gecombineerd met een andere Autobandenpartner-aanbieding. 

 

Over een eventuele afwijzing van deelname kan niet gecorrespondeerd worden en is het 

standpunt van Autobandenpartner leidend.  

 

Bij het bereiken van de 300 aanmeldingen behoudt Autobandenpartner zich het recht voor 

de actie vroegtijdig te beëindigen. Ook bij welke andere omstandigheid kan 

Autobandenpartner beslissen de actie vroegtijdig stop te zetten. 

 

Privacybepaling 

Met deelname aan deze actie gaat u akkoord tot het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Op deze verwerking is de privacyverklaring van Autobandenpartner van toepassing. Deze 

kunt u raadplegen op www.autobandenpartner.nl/privacy. Uw gegevens worden alleen 

gebruikt in relatie tot de deelname van u aan deze actie. Na afloop van de actie zullen uw 

gegevens uiterlijk op 30 juni 2022 worden verwijderd.  

http://www.autobandenpartner.nl/giftcardactie

