
 
 
 

CASHBACK	EUROREPAR	Reliance	2023 
 

VOORWAARDEN	van	de	EUROREPAR	Reliance-actie	met	cashback	(hierna	de	
"Actie") 

 
 
Hoe	kunt	u	van	de	Actie	gebruikmaken? 
 
1. Tussen	13	maart	2023	en	30	juni	2023	kunt	u	twee	(2)	of	vier	(4)	banden	van	het	merk	

EUROREPAR	Reliance	(ZOMER,	personenwagen,	4x4	en	bestelauto	van	13	tot	19	inch)	
kopen	of	laten	monteren	bij	een	professionele	garage	die	aan	de	actie	deelneemt.	Het	
bedrag	 van	 uw	 terugbetaling	 wordt	 bepaald	 op	 basis	 van	 het	 aantal	 aangekochte	
banden:	€	25,00	voor	twee	banden,	€	60,00	voor	vier	banden.	Om	van	de	actie	gebruik	
te	kunnen	maken,	moeten	de	zomerbanden	van	EUROREPAR	Reliance	op	dezelfde	dag	
zijn	gekocht,	op	hetzelfde	voertuig	zijn	gemonteerd	bij	een	professionele	garage	die	aan	
de	 actie	 deelneemt	 en	 op	 dezelfde	 factuur	 zijn	 vermeld.	Om	van	de	 actie	 gebruik	 te	
kunnen	maken,	moet	u	bij	de	garage	een	factuur	voor	uw	aankoop	aanvragen. 
 

2. Meld	u	tot	en	met	31	juli	2023	aan	op	www.euroreparreliance.com		en:	 
- Selecteer	uw	land	van	aankoop	 
- Vul	 uw	 contactgegevens	 in	 op	het	 deelnameformulier,	waaronder	 een	 geldig	 e-

mailadres	en	uw	aankoopgegevens.	Alle	velden	met	een	asterisk	zijn	verplicht	en	
noodzakelijk	om	uw	inzending	te	verwerken. 

- Upload	 een	 geldige	 IBAN	 en	 BIC	 om	 de	 terugbetaling	 te	 ontvangen.	 De	
contactgegevens	op	het	document	moeten	hetzelfde	zijn	als	die	bij	de	inschrijving	
zijn	opgegeven. 

- Scan	 of	 fotografeer	 en	 upload	 uw	 factuur	 van	 uw	 EUROREPAR	 Reliance-
zomerbanden	 op	 de	 website	 van	 de	 actie.	 	 Uw	 factuur	moet	 volledig	 zijn,	 met	
vermelding	van	de	naam	van	de	verkoper,	het	aantal	gekochte	banden,	het	merk	
en	 de	 bandmarkering.	 Anders	 kunt	 u	 niet	 van	 de	 actie	 gebruikmaken.	 De	
contactgegevens	die	bij	de	inschrijving	zijn	opgegeven,	moeten	identiek	zijn	aan	
de	gegevens	die	op	de	factuur	staan. 

- Controleer	uw	gegevens	en	bewijsstukken.	 
- Lees	en	accepteer	de	algemene	voorwaarden	en	het	privacybeleid	van	de	actie	en	

bevestig	vervolgens	uw	deelname.	Uw	inschrijving	wordt	dan	direct	behandeld	en	
u	ontvangt	een	e-mail	ter	bevestiging	van	uw	deelname,	met	vermelding	van	het	
transactienummer	en	uw	gebruikersnaam.	 
Bewaar	deze	mail	goed. 

 
 
 

Voorwaarden	van	de	actie 
 



 
Artikel	1:	Organisator	 

Het	bedrijf	PSA	AUTOMOBILES	S.A,	ingeschreven	in	het	handels-	en	bedrijfsregister	van	
Versailles	onder	nummer	545	065	479	00926,	waarvan	het	hoofdkantoor	gevestigd	is	te	
2/10	Boulevard	de	l'Europe	78	370	POISSY	(Frankrijk).	 
 
Artikel	2:	Voorwaarden	voor	terugbetaling 

2.a:	 

De	actie	is	beperkt	tot	de	eerste	2.000	aanvragen	die	aan	de	voorwaarden	voldoen	in	alle	
Landen	die	deelnemen	aan	de	actie	(zie	artikel	3).	 

2.b:	Alleen	de	volgende	referenties	komen	in	aanmerking	voor	terugbetaling,	zolang	de	
voorraad	strekt:	 

-	EUROREPAR	Reliance-zomerbanden	(personen-,	4x4-	en	bestelauto's)	van	13	tot	en	met	19	
inch 

2.c:	De	terugbetaling	vindt	plaats	via	bankoverschrijving,	binnen	6	tot	8	weken	nadat	uw	
inschrijving	 correct	 is	 verwerkt,	 naar	 de	 bankrekening	waarvan	 de	 gegevens	 door	 de	
deelnemer	zijn	verstrekt,	onder	voorbehoud	dat	de	deelnemer	aan	alle	voorwaarden	van	
de	actie	voldoet.	 

Het	bedrag	van	de	terugbetaling	is	€	25,00	per	set	van	twee	gekochte	banden.	De	klant	
kan	 tot	 vier	 banden	 tegelijk	 kopen.	 Het	 bedrag	 van	 de	 terugbetaling	 kan	 zo	 €	 60,00	
bedragen	voor	de	aankoop	van	vier	banden. 

U	 kunt	 zich	 uitsluitend	 inschrijven	 via	 de	 website	 www.euroreparreliance.com.	 Een	
eventuele	verzending	van	uw	betaalde	factuur	via	de	post	of	via	een	andere	weg	komt	niet	
in	aanmerking. 
 
De	 actie	 is	 niet	 geldig	 voor	 aankopen	 bij	 een	 internethandelaar	 die	 geen	 fysiek	
verkooppunt	heeft. 

Aansluitings-	en	deelnamekosten	worden	niet	terugbetaald	en	blijven	voor	rekening	van	
de	deelnemers. 

Artikel 3 - Wie kan meedoen?  
 
De	actie	wordt	geopend,	volgens	de	gedefinieerde	modaliteiten,	in	de	volgende	landen: 
Frankrijk,	Spanje,	België,	Nederland,	Portugal,	Duitsland,	Oostenrijk,	Polen,	Engeland	 
 
De	 actie	 is	 voorbehouden	 aan	 particuliere	 en	 professionele	 klanten	 (bedrijven	 en	
administraties),	 die	 woonachtig	 zijn	 in	 de	 landen	 die	 in	 aanmerking	 komen	 voor	 de	
actie.	Het	voordeel	wordt	toegekend	op	basis	van	het	land	waar	de	consument	woont	en	
de	plaats	en	het	land	van	aankoop	van	de	banden.	De	aankoop	van	banden	in	een	land	dat	
grenst	aan	het	land	waar	de	consument	woont,	komt	niet	in	aanmerking	voor	de	actie. 



 
 
De actie beperkt tot één terugbetaling voor vier gekochte banden per voertuig binnen de 
limiet van twee voertuigen (d.w.z. één terugbetaling voor een totaal van maximaal acht 
gekochte banden) per huishouden (dezelfde naam, hetzelfde adres) of bedrijfsnaam (dezelfde 
bedrijfsnaam, hetzelfde adres, hetzelfde inschrijvingsnummer in het handelsregister). 
 
De	actie	is	afhankelijk	van	de	beschikbare	voorraad.		 
 
Gebruikmaken	 van	 deze	 actie	 impliceert	 dat	 de	 persoon	 in	 kwestie	 de	 huidige	
voorwaarden	van	de	actie	heeft	gelezen	en	zonder	voorbehoud	heeft	aanvaard.	 

Artikel 4 - Aansprakelijkheid 
 
Elke	 aanvraag	 die	 onvolledig,	 onbegrijpelijk,	 foutief	 of	 frauduleus	 is	 of	 niet	 aan	 de	
voorwaarden	 van	 de	 actie	 voldoet,	wordt	 als	 ongeldig	 beschouwd.	 Het	 organiserende	
bedrijf	 kan	 niet	 aansprakelijk	 worden	 gesteld	 voor	 zoekgeraakte	 en/of	 beschadigde	
aanvragen.	Het	organiserende	bedrijf	behoudt	zich	het	recht	voor	om	juridische	stappen	
te	ondernemen	in	geval	van	frauduleuze	deelname	 .	Het	organiserende	bedrijf	behoudt	
zich	het	recht	voor	om	de	juistheid	van	de	ingediende	informatie	te	controleren	en	goed	
te	keuren,	evenals	de	geschiktheid	van	de	aanvrager	en	de	naleving	van	de	voorwaarden	
en	 bepalingen	 van	 de	 actie.	 De	 deelnemers	 geven	 toestemming	 voor	 alle	 aanvullende	
controles	van	hun	identiteit,	adres	en	aankoopbewijs.	Het	organiserende	bedrijf	wijst	alle	
verantwoordelijkheid	af	voor	de	gevolgen	van	de	internetverbinding	van	de	deelnemers	
via	de	site	van	de	actie. 

Deze	 kan	met	 name	 niet	 aansprakelijk	worden	 gesteld	 voor	materiële	 of	 immateriële	
schade	 die	 wordt	 toegebracht	 aan	 de	 deelnemers,	 hun	 computerapparatuur	 en	 de	
gegevens	die	daarin	zijn	opgeslagen	en	de	gevolgen	die	daaruit	kunnen	voortvloeien	voor	
hun	persoonlijke,	professionele	of	commerciële	activiteit. 

Deze	 kan	 evenmin	 aansprakelijk	worden	 gesteld	 indien	 een	 of	meer	 deelnemers	 geen	
verbinding	 met	 de	 site	 kunnen	 maken	 als	 gevolg	 van	 een	 technische	 storing	 of	 een	
probleem	dat	met	name	verband	houdt	met	een	overbelasting	van	het	netwerk.	 

Artikel	5	-	Eigendom 

De	 toegezonden	bestanden	worden	 eigendom	van	het	 organiserende	 bedrijf,	 dat	 geen	
kopieën	of	proefdrukken	terugzendt.	Alle	informatie	die	in	de	loop	van	deze	transactie	
wordt	verzameld,	wordt	gebruikt	om	te	bepalen	of	men	in	aanmerking	komt	voor	deze	
Actie,	 voor	 de	 uitvoering	 van	 de	 diensten	 van	 deze	 Actie	 en	 voor	 alle	 andere	 interne	
bedrijfsdoeleinden.	 Tenzij	 in	 dit	 document	 anders	 vermeld,	 wordt	 de	 verstrekte	
informatie	niet	zonder	toestemming	buiten	het	Organiserende	Bedrijf	gedeeld,	behalve	
voor	het	doel	van	het	verwerken	van	uw	verzoek.	 

Artikel	6	-	Klachten 

Als	u	vragen	heeft	over	de	aanbieding,	kunt	u	contact	opnemen	met	onze	klantenservice	
via	ons	contactformulier	op	www.euroreparreliance.com	 



U	kunt	de	voortgang	van	uw	deelname	volgen	door	in	te	loggen	op	de	website	van	de	actie	
en	te	klikken	op	'Follow-up'.	Vul	daarvoor	de	volgende	gegevens	in: 
Na	30	oktober	2023	worden	geen	vorderingen	meer	behandeld. 

Artikel	7	-	Bescherming	van	persoonsgegevens 

Deelnemers worden ervan op de hoogte gesteld dat de persoonsgegevens die zij in dit kader 
verstrekken, onderworpen zijn aan een geautomatiseerde verwerking met het oog op het 
beheer van de Actie in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (bekend als de 'AVG').  
Deze gegevens worden verzameld in het legitieme belang van het organiserende bedrijf, 
uitsluitend met het oog op de organisatie en het beheer van deze Actie. 

Deelnemers hebben het recht op toegang tot wijziging, verzet, overdraagbaarheid, beperking 
van de verwerking of intrekking van informatie die op hen betrekking heeft. Voor alle vragen, 
verzoeken of klachten over de verwerking kunt u contact opnemen met de marketingafdeling 
van Stellantis, 2-10 Boulevard de l'Europe - 78 300 Poissy. 

U kunt contact opnemen met onze DPO op het volgende e-mailadres: 
https://serviceconso.facility.fr/ 

Als	u	bezwaar	heeft	tegen	de	verwerking	van	uw	gegevens	of	indien	de	gegevens	onjuist	
of	 fictief	 blijken	 te	 zijn,	 kunnen	 de	 diensten	 in	 verband	 met	 het	 verzamelen	 van	 de	
gegevens	niet	worden	verleend	en	kan	het	organiserende	bedrijf	hiervoor	op	geen	enkele	
wijze	aansprakelijk	worden	gesteld. 

Alle gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Ze worden alleen meegedeeld 
aan de onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en het beheer van de 
Actie. Zodra uw inzending is verwerkt, worden de verstrekte documenten vernietigd en 
kunnen ze niet worden teruggestuurd. 

De e-mailadressen die door de deelnemers in het kader van de Actie worden meegedeeld, 
staat PSA AUTOMOBILES S.A op geen enkele wijze af aan derden. Het bedrijf zal de e-
mailadressen ook niet overdragen of verkopen. Na de Actie worden de persoonsgegevens nog 
twee jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. 

U	kunt	een	klacht	indienen	bij	de	CNIL:	www.cnil.fr/fr/plaintes	of	www.cnil.fr 

 

 
 


