Actievoorwaarden Goodyear Winter Promo
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Goodyear Winter Promo” hierna te noemen:
“actie”, die wordt georganiseerd door Goodyear Belgium NV, gevestigd te Prins Boudewijnlaan 5a
2550 Kontich, België, hierna te noemen: “Goodyear”.

Artikel 1 Algemeen
1.

De actie geldt van 01/10/2021 t.e.m. 30/11/2021 in alle deelnemende vestigingen met
uitzondering van GDRP vestigingen, waar de actie geldt t.e.m. 31/12/2021. Voor een
overzicht van GDRP vestigingen, zie artikel 1.2.
2. Facturen kunnen geregistreerd worden tot 14 dagen na het einde van de actie.
3. De waarde van de Golden Moments voucher is afhankelijk van het aantal banden en de
velgmaat:
VELGMAAT Voucherbedrag
≤ 16’’

€ 20

17-18’’

€ 60

≥ 19’’

€ 100

4. Deze actie kan niet gebruikt worden in combinatie met een andere actie van
Goodyear/Dunlop.
5. De actie is enkel geldig bij aankoop van 4 Goodyear/Dunlop banden die geschikt zijn voor
personenwagens, SUV/4x4 of lichte vrachtwagens (tot 3.5 ton).
6. Deze actie is enkel geldig bij een verkooppunt dat niet énkel banden online verkoopt, puur
online retailers (die geen fysiek verkooppunt hebben) nemen niet deel aan de actie.
7. Een consument die wil deelnemen aan de actie dient de factuur te registreren op de
website www.goodyearwinterpromo.be
8. Elke particulier kan slechts één keer geldig deelnemen met unieke persoonlijke gegevens,
er kan maar 1 factuur met maximaal 4 banden geupload worden per particulier.
9. Deze actie geldt enkel voor aankopen die plaatsvinden in Nederland en voor personen die
woonachtig zijn in België en Luxemburg.
10. De actie is enkel geldig voor particuliere klanten.
11. De actie is niet geldig voor bedrijven, organisaties en instituten.
12. De actie is ook niet geldig voor leasingwagens of bedrijfswagens.
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Artikel 1.2 GDRP Vestigingen
Name
Autobanden Snoeck & Zonen
Coppens Autobanden
Vitex bandencentrale
Wara Bandencentrale
Bandencenter STT BVBA
Banden Delveau
ABC Banden BVBA
TC Tires BVBA
Alpha Pneus (Centrale Piron)
Auto Exclusive sprl
Banden De Bruyn
Banden Michel
Banden Pneus Louies
Banden Pneus Louies
Banden Pneus Louies
Bandencentrale Lybeer
Bandencenter Henk
Cargo Pneus
Carli Sabatino
Centrale Piron
Dépannage Gatez
Noyelle Pneus
Pneus Etienne
Premio De Vuyst
QTS - Quality Tyre Service
Vulco Pneus
CMC

City
Oudenaarde
Aalst
Sint-Kruis (Brugge)
Genk
Heestert
Kuringen
Aalter
Harelbeke
Péruwelz
Heppignies
Oevel
Hever
Groot-Bijgaarden
Machelen
Sint-Pieters-Leeuw
Moorslede
Veldegem
Fontaine l’évêque
Mettet
La Louviere (Haine ST.-Paul)
Falmagne
Fléron
Nandrin
Ternat
Bredene
SAINT-SERVAIS
ASSE
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Artikel 2 Gegevens
1.

Door deel te nemen aan de actie geven consumenten de toestemming aan Goodyear om
hun gegevens te bewaren in het kader van klantenbeheer. Op grond van de toepasselijke
wetgeving van bescherming van persoonsgegevens kan de consument op elk ogenblik en
zonder kost inzage, correctie of weglating van persoonsgegevens vragen op volgend adres:
Goodyear Belgium NV, gevestigd te Prins Boudewijnlaan 5a 2550 Kontich, België. Door deel
te nemen aan deze actie verklaren de deelnemers grondig kennis genomen te hebben van
dit reglement en akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden.

2. Organisator van de actie is:
Goodyear Belgium NV
Prins Boudewijnlaan 5a
2550 Kontich
België

Artikel 3 Aanwijzing van de winnaars van de GoPro
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na het einde van de wedstrijd zullen deelnemers uit de ingestuurde zendingen worden
geselecteerd op basis van een schiftingsvraag die één GoPro winnen.
Enkel deelnemers die in België/Luxemburg wonen, komen in aanmerking voor de wedstrijd.
Er wordt slechts één prijs per particulier wonende op hetzelfde adres toegekend.
Deze winnaars zullen na einde van de actie bekend worden gemaakt via e-mail.
Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
Na bekendmaking van de winnaars wordt contact met hen opgenomen via e-mail.

Artikel 4 Prijzen
1.

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of
andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Goodyear.
2. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal
Goodyear deze belasting voldoen.
3. Indien een prijs buiten de schuld van Goodyear niet binnen 18 maanden na einde van de
wedstrijd is besteed door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs
en blijft de prijs eigendom van Goodyear.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. U erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is.
2. U garandeert dat uw inzending geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)
rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Goodyear voor
eventuele aanspraken van derden terzake.
3. Goodyear is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere
wijze verband houdt met de wedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot:
a. de door haar uitgekeerde prijzen;
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b. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of het wijzigen van de
prijzen;
c. het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking
1.

Indien u de winnaar van een prijs bent, geeft u Goodyear hierbij toestemming om uw naam
en /of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te
gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze wedstrijd.
2. U verleent hierbij aan Goodyear het eeuwigdurende recht om uw inzending, al dan niet in
gewijzigde vorm, te gebruiken. Goodyear is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden
indien de foto’s commercieel worden gebruikt.
3. Indien de deelnemers inzendingen uploaden, worden deze inzendingen eigendom van
Goodyear. Goodyear behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending te
kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan u te melden.

Artikel 7 Rechten Goodyear
1.

Goodyear behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de wedstrijd te
beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige
wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van
reden, naar eigen inzicht en zonder dat Goodyear hiervoor aansprakelijk kan worden
gehouden.
2. Goodyear behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en
zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de
prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
3. Het is niet mogelijk voor Goodyear om vooraf alle inzendingen te screenen. Indien een
derde zich beroept op de onrechtmatigheid van uw inzending, behoudt Goodyear zich het
recht om uw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te
geven.
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