
Actievoorwaarden campagne Gratis dubbele bediening

I Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Pon’s Automobielhandel B.V., Business Unit 
SEAT, hierna te noemen ‘SEAT’, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort in Nederland, georganiseerde 
promotionele actie Gratis dubbele bediening, hierna te noemen: “Actie”. 2. Uitsluitend erkende 
rijscholen in Nederland kunnen deelnemen aan de Actie. 

3. Door deelname aan deze Actie, gaat u als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

4. SEAT behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat 
zij geen erkende rijschool is in Nederland of niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

5. De Actie start op 1 april 2016. Uiterste orderdatum om gebruik te kunnen maken van de korting is 
31 december 2016. Aflevering van de auto geschiedt uiterlijk twee weken na binnenkomst van de 
auto bij de dealer.

II Korting

1. De Actie is uitsluitend van toepassing op de aanschaf door een deelnemer van een nieuwe SEAT 
Leon voor gebruik als lesauto. Als bewijs hiervoor dient de auto op naam van de rijschool gekocht te 
worden en te worden geregistreerd als lesauto.

2. De deelnemer ontvangt door deelname aan de Actie gratis dubbelen bediening bij de aankoop van 
een SEAT Leon.

3. Tijdens deze actie kan een rijschool meerdere SEAT Leon’s kopen, op elke aankoop geldt dan de 
aanbieding van gratis dubbele bediening.
III Deelname

1. Deelname aan de Actie is gratis. 

2. SEAT behoudt zich het recht voor om aanvragen die haar frauduleus voorkomen, van deelname 
aan de Actie uit te sluiten.

3. Indien deelnemer de SEAT Leon minder dan 18 maanden gebruikt als lesauto voor zijn rijschool, 
behoudt SEAT zich het recht voor om de korting terug te vorderen van de desbetreffende deelnemer.

4. Deelnemers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.

IV Uitkering van de korting

1. Alleen deelnemers die op de juiste manier deelnemen aan de Actie, komen in aanmerking voor de 
in artikel II genoemde korting.

2. De korting is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld of korting bij aankoop van een 
auto van een ander merk dan SEAT, op een ander model van SEAT, of bij ander gebruik dan voor 
rijschooldoeleinden van een SEAT model. 

3. De korting kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.

4. SEAT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers 
eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie.



V Aansprakelijkheid

1. SEAT is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer 
geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

2. Meer specifiek is SEAT niet aansprakelijk voor schade die door de deelnemer is  geleden en het 
gevolg is van type- en zetfouten op de website of op enige ander informatie verband houdende met 
deze Actie.

VI Persoonsgegevens

1. NAW-gegevens en of andere persoonsgegevens die SEAT verkrijgt in het kader van deze Actie, 
worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

2. SEAT zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Actie en 
communicatie rond de Actie. Eventuele andere e-mails worden alleen gezonden indien de 
deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven. 

3. Een deelnemer aan deze Actie kan per brief een verzoek doen om inzage, verwijdering en/of 
correctie van zijn/haar gegevens. Deze brief dient te worden gezonden naar Pon’s Automobielhandel 
B.V., Business Unit SEAT  Postbus 72, 3800 HD Amersfoort.

VII Slotbepalingen

1. SEAT is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de 
voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te 
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding 
gehouden te zijn jegens de deelnemers. De Actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de 
Deelnemers worden gewijzigd.

2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal SEAT 
een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige 
c.q. vernietigde bepaling benadert is.

3. Deelname aan deze Actie houdt het onvoorwaardelijke aanvaarden van Actievoorwaarden in, 
zonder enig voorbehoud of beperking, alsmede van elke beslissing die SEAT kan nemen terzake.  

4. De Actie is geen kansspel, maar een promotionele actie die gericht is op erkende rijscholen in 
Nederland. 

5. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

6. Klachten inzake deze Actie kunnen worden ingediend bij Pon’s Automobielhandel B.V., Business 
Unit SEAT  Postbus 72, 3800 HD Amersfoort.


