12 november 2018

Actievoorwaarden ‘Maak kans op een tankpas tot € 250,-’
Voor deze actie gelden de volgende voorwaarden:
De actie ‘maak kans op één van de 500 tankpassen t.w.v. maximaal € 250,-’ (verder te noemen ‘actie’)
wordt aangeboden door Allsecur. De actie loopt van 12 november 2018 t/m 31 december 2018.

1. Deelname
1.1

Deelnemers aan de actie komen in aanmerking voor de tankpas als zij in de actieperiode
(tijdens de Doei Doei dagen van 12 nov. 2018 t/m 31 dec. 2018) een Allsecur autoverzekering
afsluiten. Ook moet de nieuwe klant binnen het acceptatiebeleid vallen en als verzekeringnemer zijn geaccepteerd.

1.2

Onder een afgesloten autoverzekering wordt verstaan een verzekering met een ingangsdatum
van uiterlijk 28 februari 2019, waarbij de bedenkperiode van 2 weken is verstreken en de
eerste premie is voldaan.

1.3

Bestaande klanten die een tweede auto verzekeren bij Allsecur kunnen ook aan deze actie
meedoen. Bestaande klanten met een actieve polis zijn uitgesloten van deelname.

1.4

Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

1.5

Deelname aan de actie betekent dat Allsecur de deelnemer tijdens en na de actieperiode kan
benaderen over deze actie.

2. De actie: 500 tankpassen tot € 250,2.1

De te winnen prijs is een Allsecur tankpas met een tegoed van maximaal €250,-. In totaal
verloot Allsecur 500 tankpassen onder alle deelnemers aan deze actie met de volgende
waardes:
- 5 x een tankpas t.w.v. €250,- 15 x een tankpas t.w.v. €150,- 30 x een tankpas t.w.v. €100,- 450 x een tankpassen t.w.v. €50,Aan het eind van de actieperiode worden de prijswinnaars random gekozen. Prijswinnaars
worden op de hoogte gebracht via e-mail. De tankpassen worden verstuurd nadat is voldaan
aan de bepalingen genoemd onder 1.1, 1.2. en 1.3, op zijn vroegst op 1 maart 2019.

2.2

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.3

Per verzekering kunnen deelnemers één tankpas winnen ter waarde van maximaal € 250,-.
Met deze tankpas kunnen de winnaars tot het bedrag dat op de tankpas staat gratis tanken bij
1 van de 4000 tankstations in Nederland. Er kan ook een wasbeurt mee betaald worden op 1
van de 1000 tankstations met een wasinstallatie. Kijk op www.travelcard.nl voor een
tankstation met wasinstallatie bij u in de buurt.

2.4

De tankpas is geldig tot de datum die op de voorzijde van de tankpas staat. In totaal 12
maanden na uitgiftedatum.

2.5

De verzekering moet nog actief zijn op het moment dat Allsecur de tankpassen opstuurt. Is de
verzekering voor die tijd beëindigd door de deelnemer of door Allsecur, dan heeft de
deelnemer geen recht meer op de tankpas. Ook als de deelnemer de verzekering schorst, dan
maakt hij/zij ook geen kans meer op een tankpas.

2.6

De tankpas kan niet ingewisseld worden voor contant geld.

2.7

De actie is alleen geldig voor klanten met een Allsecur autoverzekering.

2.8

Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

2.9

Het is niet mogelijk om over de voorwaarden van deze actie te onderhandelen.

3. Disclaimer
3.1

Allsecur is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden of aankopen die worden voldaan uit het
tegoed van de tankpas.

3.2

Allsecur is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen,
als gevolg van gebruik of inzet van deze actie.

3.2

Als de deelnemer met opzet verkeerde informatie geeft, sluit Allsecur deze deelnemer uit van
verdere deelname aan de actie.

3.3

Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan de getoonde informatie op de Allsecur
website.

4. Slotbepalingen
4.1

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

4.2

Deze actievoorwaarden zijn ook te raadplegen op www.allsecur.nl.

4.3

Allsecur mag de actie op ieder moment in de actieperiode stopzetten. Ook mag Allsecur de
voorwaarden van de actie wijzigen, of de tankpas niet toesturen als de deelnemer Allsecur
heeft misleid.

4.4

Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kan de deelnemer e-mailen aan
info@allsecur.nl of melden via 088 - 548 5000. Allsecur zal klachten zo snel mogelijk
afhandelen.

4.5

Allsecur verwerkt de persoonsgegevens die door de deelnemers over deze actie worden
verstrekt. Allsecur houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in
het privacystatement van Allsecur op www.allsecur.nl.

