Deelnamevoorwaarden
PIRELLI Primavera Promotie 2020
Promotie geldig van 01.03.2020 t.e.m. 30.06.2020 zolang de voorraad strekt.
Ontvang één van de PIRELLI LAPTOB RUGZAKKEN bij aankoop van een set
PIRELLI DIABLO ROSSO™ III, ANGEL™ GT II of SCORPION™ TRAIL II tijdens de
promotieperiode van 01.03.2020 tot 30.06.2020, zolang de voorraad strekt.
De PIRELLI LAPTOP RUGZAK wordt gratis verzonden naar uw postadres.

a) Vul gewoon de coupon in en stuur deze samen met uw aankoopbewijs mee:
Pirelli Duitsland GmbH
P.O. Doos 401480
Trefwoord: "PIRELLI Primavera Promotion 2020"
D - 80714 München, Duitsland
a) Deelname aan de promotie kan ook via het online formulier die te vinden is op de
homepage van Pirelli.be of Pirelli.nl. Gelieve uw aankoopbewijs te uploaden.

De PIRELLI LAPTOP RUGZAK is niet uitwisselbaar. Een vervanging in geld wordt
niet toegekend. De tas zal aan de in aanmerking komende deelnemers worden
overhandigd na de datum van ontvangst (boven a) of de datum van uploaden (boven
b) van de volledige deelnamedocumenten (boven a of boven b) zolang de voorraad
strekt.
De adressen in het online formulier en op de factuur moeten overeenkomen. Een kopie
van de factuur is vereist voor effectieve en geldige deelname.
Banden / Motordealers, alsmede Werknemers van Pirelli & Metzeler en gerelateerden
zijn uitgesloten van deelname.
Deelname aan deze actie is gelimiteerd voor deelnemers woonachtig in BENELUX.
Pirelli behoudt zich het recht om personen die deze voorwaarden niet accepteren uit
te sluiten van deze actie. Wie onware informative doorgeeft kan ook worden
uitgesloten, juridische procedure is niet mogelijk.

Privacyverklaring
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH
Sitz: Breuberg/Odw.
Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623
Steuernummer: 26-07 225 10806
USt.-ID-Nr.: DE111607952

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr.-Ing. Wilfried Wentz
Geschäftsführung:
Michael Wendt (Vorsitzender), Luca Iori,
Wolfgang Meier

Postfach 401480, 80714 München
Tel: +49 (0) 89/14908-0
Fax: +49 (0) 89/14908-581
E-Mail: contactcentertyres.de@pirelli.com
www.pirelli.de

Door het overleggen van uw persoonlijke gegevens en aankoopbewijs gaat u
akkoord met de opslag en verwerking van deze gegevens ten behoeve van de
contractafwikkeling. Bij het verstrijken van de commerciële en fiscale
bewaartermijnen volgens §§ 147 AO, 238, 257 HGB worden uw gegevens door ons
verwijderd. Als u ook uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw
gegevens voor reclamedoeleinden en klantenadvies, kunnen PIRELLI Deutschland
GmbH en haar groepsmaatschappijen u informeren over hun producten. Uw
gegevens worden niet gebruikt buiten PIRELLI Deutschland GmbH of haar
groepsmaatschappijen. U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken in de
toekomst. Als u informatie wenst over uw bij ons opgeslagen gegevens of als u de
correctie, verwijdering of het gebruik ervan wilt beperken, kunt u contact met ons
opnemen via Privacy.de@Pirelli.com of gratis op het adres Pirelli Deutschland
GmbH, Trade & Consumer Marketing MOTO, Brabanter Str. 4, 80805 München. Ons
volledige privacybeleid vindt u op onze website: www.pirelli.de.
Deelnamevoorwaarden beschikbaar op www.pirelli.be
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