Actievoorwaarden
‘Maak kans op een uniek Suzuki strandlaken, EHBO set of SUP-board’
Iedere Suzuki Marine klant die zijn of haar contactgegevens verwerkt of bevestigd, maakt
gedurende de actieperiode kans op:
•
•
•

Een gerecycled Suzuki Clean Ocean Strandlaken
Een EHBO veiligheidsdoos in een waterdichte Suzuki tas
Een SUP-board t.w.v. €599,-.

De actieperiode loopt van tot en met 7 maart 2021. Na afloop van deze periode is deelname aan
de actie niet meer mogelijk.
Iedere klant ontvangt een persoonlijk code en door zijn of haar gegevens te bewerken en/of te
bevestigen verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de onderhavige
actievoorwaarden.
Deelname
1. Voor deelname brengt Suzuki Nederland de deelnemer geen kosten in rekening.
2. Iedere klant ontvangt een persoonlijk code en door zijn of haar gegevens te bewerken
en/of te bevestigen verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de onderhavige
actievoorwaarden.
3. Deelnemers zijn verplicht hun gegevens volledig en juist in te vullen. Onvolledig of onjuist
ingevulde opgaven zijn van deelname uitgesloten.
4. Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen aan de actie.
5. Personeelsleden van Suzuki Nederland, Louwman Group en andere personen die direct of
indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname.
6. Suzuki streeft ernaar de gewonnen items binnen zes weken na het indienen van een
volledige en geldige contactgegevensverificatie af te leveren door de officiële Suzuki
dealer.
7. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere lopende (prijs)acties. Het items die
gewonnen kunnen worden zijn niet inwisselbaar voor contanten. Deze actie is alleen
geldig in Nederland. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. 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.

Privacy
8. Suzuki Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Suzuki Nederland behandelt
persoonsgegevens vertrouwelijk en stelt de persoonsgegevens niet ter beschikking aan
derden, behalve als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van deze actie. De
deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar gegevens worden opgeslagen en gebruikt in het
kader van deze actie.
9. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy
voorwaarden van Suzuki Nederland van toepassing zoals weergegeven op www.suzuki.nl
voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.
10. Suzuki Nederland 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.
11. Klachten over deze actie kunnen deugdelijk gemotiveerd schriftelijk of per e-mail worden
verzonden. Stuur uw klacht naar Suzuki Nederland, Lange Dreef 12, 4131 NH Vianen of
per e-mail naar info@nimag.nl. Klachten worden binnen een termijn van twee weken in
behandeling genomen.
12. Deze actievoorwaarden zijn inzichtelijk op www.suzuki.nl/marine/winactie. Voor eventuele
vragen kunt u zich wenden tot Suzuki Nederland.
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