FALKEN ZEGT 'TANK'
YOU!

NU TOTAL TANKKAART RESERVEREN!

vanaf 16 inch*

WINSTKANS:

Onder alle deelnemers
verloten wij 10 x 1 Falken
snowboard

NIEUW

EUROWINTER
HS01

EUROWINTER
VAN01

EUROALL SEASON
AS210

Bij aankoop van 2 stuks Falken Winterbanden van de series
(vanaf 16 inch*) EUROWINTER HS01, EUROWINTER HS01
SUV, EUROALL SEASON AS200, EUROALL SEASON AS210,
EUROWINTER VAN01 of EUROALL SEASON VAN11 ontvangt u
van Falken een TOTAL tankkaart ter waarde van € 15,00 cadeau.
Alsook bij de aankoop van een set (4) banden ontvangt u een tankkaart
ter waarde van € 30,00.*
Actieperiode: 15 september – 30 november 2018

* Deelnamevoorwaarden: Bij aankoop van 2 Falken Winterbanden van de series EUROWINTER HS01, EUROWINTER HS01 SUV, EUROALL SEASON AS200, EUROALL SEASON AS210, EUROWINTER VAN01 of EUROALL SEASON VAN11 (vanaf 16 inch) ontvangt u een TOTAL tank-voucher ter waarde van € 15,00. Of bij aankoop van een
set van 4 banden ontvangt u een tank-voucher ter waarde van € 30,00. Promotie geldig bij alle deelnemende Falken dealers in Nederland tijdens de actieperiode van 15 september – 30 november 2018. TOTAL tank-voucher, geldig bij alle TOTAL-tankstations (TOTAL tankkaart) in Nederland (niet voor tabakwaren, prepaid-kaarten of diensten van derden,
zoals bijv Lotto) zijn niet wisselbaar. Deze aanbieding geldt voor alle eindgebruikers van deze banden, en voor zover deze meerderjarige particulieren, bedrijven (bijv. timmerbedrijven, schildersbedrijven, …) of zelfstandigen (bijv. advocaten, artsen, …) zijn en niet meer dan 10 voertuigen voor eigen doeleinden gebruiken. Voor deze ondernemingen dient,
behalve de firmanaam, een centrale contactpersoon onder vermelding van voor- en achternaam te worden opgegeven. De aanbieding is niet persoonlijk, niet overdraagbaar en uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. De aanbieding is tot 1.500 vouchers beperkt. Gerechtigd tot deelname zijn alle personen ouder dan 18 jaar, met uitzondering van de
medewerkers van de firma Falken Tyre Europe GmbH, de firma TOTAL en hun familieleden alsmede de medewerkers van de deelnemende Falken dealers en TOTAL-tankstations en hun familieleden. Er bestaat geen rechtsaanspraak, contante uitbetaling van deze actie is eveneens uitgesloten. Uitsluitend deelnamekaarten met bijgevoegde factuurkopie van
vakhandelaren in Nederland worden in behandeling genomen. De actie blijft beperkt tot één tankvoucher per factuurkopie. Voor een succesvolle aanmelding dienen alle vakjes op de actiecoupon volledig en goed leesbaar te zijn ingevuld. Ingevulde aanvraag met aankoopbewijs voor 30 December 2018 per post, fax of e-mail (factuur inscannen) opsturen naar:
Falken Tyre Europe GmbH, Berliner Str. 74-76, D-63065 Offenbach a. Main, info@falkentyre.com. De Falken-snowboards worden verloot onder alle aangemelde deelnemers en de winnaars worden door het lot bepaald.

falkentyre.com

