ACTIEVOORWAARDEN
ZET DE OPEL KARL OP JOUW NAAM!
Zolang de voorraad strekt doch uiterlijk t/m donderdag 22 augustus 2019 kan de klant bij aanschaf van
een nieuwe Opel KARL of KARL ROCKS een gratis unieke naambadge sticker ontvangen.
 Specifieke uitvoeringen, voorraadmodellen of actiemodellen bij de Opel dealer kunnen uitgesloten
zijn van deze campagne. Dit kan tevens per dealer verschillen. Informeer bij uw Opel dealer naar
eventuele uitsluitingen. Occasions zijn uitgesloten van deze actie. Voor-geregistreerde KARL’s (mits
kentekenregistratie in 2019) komen wel in aanmerking.
Gratis unieke naambadge sticker
 Deze persoonlijke naambadge sticker ontvangt u bij de aflevering van de nieuwe OPEL KARL. De klant
dient hiervoor tezamen met de leverende Opel dealer een digitaal aanvraagformulier in te vullen en
deze actievoorwaarden te accepteren.
 Opel stelt hoge eisen aan kwaliteit. De OPEL KARL badge op de auto is de originele versie en wordt in
de fabriek aangebracht. De klant kan zelf kiezen voor de persoonlijke naambadge sticker. Deze badge
is een sticker van hoge kwaliteit en bedoelt voor dit soort doeleinden. Het is echter geen
fabrieksbadge. Opel, Opel Nederland of de Opel dealer is niet verantwoordelijk voor mogelijke
schade achteraf na plaatsing (of verwijdering) van de persoonlijke naambadge sticker.
 De Opel dealer verwijdert kosteloos de KARL badge en zal deze desgewenst ook kosteloos weer
terugplaatsen. Het is in dit geval de verantwoordelijkheid van de klant dat deze de originele KARL
naambadge meeneemt en bewaart.
 Er zijn geen extra naam- of KARL badges na te bestellen.
 De persoonlijke naambadge sticker bestaat uit maximaal 12 letters. Leestekens of cijfers zijn niet
mogelijk.
 De persoonlijke naambadge sticker mag geen aanstootgevende of anderszins gevoelige betekenis of
verwijzing hebben. De Opel dealer kan te allen tijde zonder opgaaf van reden een bepaalde naam
weigeren.
ALGEMEEN GELDENDE VOORWAARDEN
 De aankoop van de nieuwe Opel KARL/KARL ROCKS dient tussen dinsdag 11 juni en donderdag 22
augustus 2019 (= datum ondertekening verkoopcontract door klant bij de Opel dealer) bij een
officiële Nederlandse Opel dealer plaats te vinden.
 Per tijdens de actieperiode aangeschafte kwalificerende nieuwe Opel kan maximaal éénmaal
aanspraak gemaakt worden op een gratis naambadge sticker.
 De registratie/tenaamstelling dient uiterlijk 30 september 2019 plaats te vinden.
 De actie geldt voor particulieren, en klein zakelijk kopende klanten. Alle overige klanten, zoals
leasende klanten, dealerbedrijven, nationale en internationale verhuurmaatschappijen en overige
bedrijven waarmee door Opel Nederland afzonderlijke afspraken zijn gemaakt, zijn uitgesloten van
deze actie.
 Dit aanbod is niet in contanten omzetbaar.
 Opel Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de
actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft











overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft
overtreden. De uitsluiting van de actie zal schriftelijk worden medegedeeld.
De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Opel Nederland B.V. Het doel
van deze gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. Tevens kunnen de
gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante
aanbiedingen van Opel Nederland B.V., haar dealers en met haar verbonden ondernemingen.
U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens evenals
van uw recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de Data Privacy Officer van Opel Nederland
B.V., Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda.
Alle persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verkregen worden strikt vertrouwelijk
en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
Opel Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te
beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt.
Opel Nederland B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en
beheer van de website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte
informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op
de website www.opel.nl of andere door Opel Nederland B.V. openbaar gemaakte (promotionele)
materialen, kunnen niet aan Opel Nederland B.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting
aan Opel Nederland B.V. doen ontstaan.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u contact
opnemen met uw officiële Opel dealer.

