Voorwaarden Peugeot Django 30 dagen Tevredenheidsgarantie
Omschrijving van de campagne:
De campagne duur is: april, mei en juni 2017, waarbij de campagne landelijk uitgerold wordt met medewerking
van het selectief Peugeot dealernetwerk.
Artikel 1 Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ’30 dagen tevredenheidsgarantie’ die Moteo
Nederland BV, gevestigd en kantoorhoudend aan Bonnetstraat 1, 6718 XN Ede, organiseert van 1 april t/m 30
juni 2017 voor het merk Peugeot Scooters.
2. Deelnemers aan de actie verklaren door hun deelname aan de actie akkoord te gaan met de
actievoorwaarden.
3. Moteo Nederland BV behoudt zich te allen tijden het recht om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande
kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de
actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. De actie start op 1 april en loopt t/m 30 juni 2017.
5. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze actie, kunnen gericht worden aan info@peugeotscooters.nl
6. de erkende Peugeot scooterdealer heeft een schouwende en beslissende functie vooraf aan deelname aan
de actie.
1.2 Specifieke actie voorwaarden:
De eigenaar ontvangt zijn geld retour mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
de actie geldt alleen voor Peugeot Django 50 cc scooters.
de actie is niet geldig indien de Peugeot Django is aangeschaft met een financiering en is niet geldig op
specials of limited Django’s.
de scooter moet van tevoren betaald zijn zoals overeengekomen is met de erkende Peugeot dealer.
de rijklaarmaak- en kentekenkosten worden niet gecrediteerd (199,- euro).
het voertuig is na de tenaamstelling minimaal 25 dagen in het bezit en gebruikt geweest.
het voertuig moet voor 30 dagen na tenaamstelling retour bij de dealer gebracht zijn.
bij schade die buiten gebruikersschade valt wordt deze verrekend met het terug te ontvangen bedrag.
(De Peugeot dealer heeft hierbij een schouwende, doorslaggevende functie)
er moet minimaal 350 km met het voertuig gereden zijn.
De eigenaar en tevens deelnemer van het voertuig dient een leeftijd van minimaal 21 jaar te hebben.
De eigenaar en tevens deelnemer is woonachtig in Nederland.
het voertuig dient aangekocht te zijn via een officiële Peugeot dealer, welke vermeld is op
www.peugeotscooters.nl/dealerlocator.
Artikel 2 Aansprakelijkheid
Moteo Nederland BV of de erkende Peugeot Scooters dealer, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of
derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt
met de actie.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Moteo Nederland BV aan het beheer van haar website(s) en de
organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of
onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Moteo Nederland BV. Openbaar
gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Moteo Nederland BV niet worden tegengeworpen en
kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Moteo Nederland BV in het leven roepen.
Artikel 3 Slotbepalingen
De deelnemer zal deze actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Moteo Nederland BV.
Artikel 4 Diversen
Op bovengenoemde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
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