Voorwaarden voor deelname
PIRELLI DIABLO ROSSO IV PROMOTIE
2021
Promotie geldig van 01/04/2021 tot 30/06/2021, alleen zolang de voorraad strekt.
Ontvang een van de 1.000 exclusieve PIRELLI RUGZAKKEN bij aankoop van een set
PIRELLI DIABLO ROSSO™ IV tijdens de actieperiode van 01/04/2021 tot 30/06/2021,
zolang de voorraad strekt.

DE PIRELLI RUGZAK wordt gratis verzonden naar het door u opgegeven postadres.

U kunt aan de actie deelnemen door het online formulier op de homepage
www.pirelli.be/ www.pirelli.nl in te vullen. Zorg ervoor dat u uw bewijs van aankoop en
de bijbehorende bandenlabels uploadt.

De PIRELLI RUGZAK kan niet worden geruild. Er zal geen geldelijke compensatie
worden toegekend. De rugzak zal worden weggegeven onder de in aanmerking
komende deelnemers op basis van de datum en het tijdstip van het uploaden van de
volledige deelnamedocumenten zolang de voorraad strekt.

De adressen op het inschrijvingsformulier en de factuur moeten overeenstemmen. Een
kopie van de factuur is vereist voor de effectieve boeking.

Banden- en motorfietsenhandelaren, alsmede werknemers van Pirelli / Metzeler en
hun familieleden zijn van deelneming uitgesloten.
Deelname aan de actie is beperkt tot deelnemers met een registratieadres in Duitsland,
Oostenrijk of Zwitserland. In geval van schending van deze voorwaarden behoudt
Pirelli zich het recht voor een persoon van de actie uit te sluiten. Iedereen die onjuiste
informatie verstrekt, kan van de actie worden uitgesloten. De rechtsgang is uitgesloten.
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Privacybeleid

Met het verstrekken van uw persoonsgegevens en aankoopbewijs stemt u in met het
opslaan en verwerken van deze gegevens ten behoeve van de afwikkeling van het
contract. Na het verstrijken van de commerciële en fiscale bewaartermijnen volgens
§§ 147 AO, 238, 257 HGB worden uw gegevens door ons gewist.
Indien u bovendien toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens met
het oog op reclame en klantenadvisering, kunnen PIRELLI Deutschland GmbH en haar
groepsmaatschappijen u informeren over hun producten. Uw gegevens worden niet
buiten PIRELLI Deutschland GmbH en haar groepsmaatschappijen gebruikt. U kunt
uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst. Overeenkomstig de
Europese verordening betreffende gegevensbescherming hebt u ook het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Als u informatie wenst over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen of als u het
gebruik van uw gegevens wilt corrigeren, wissen of beperken, kunt u contact met ons
opnemen via Privacy.dept.de@Pirelli.com of te allen tijde gratis op het adres Pirelli
Deutschland GmbH, Trade & Consumer Marketing MOTO, Brabanter Str. 4, 80805
München. Ons volledige privacybeleid is te vinden op onze website: www.pirelli.de.
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