Actievoorwaarden – “Was je auto met LOTUS en ontvang een Washglove gratis”





















Vanaf 1 juli 2019 ontvangt de gast bij aanschaf van een LOTUS wasprogramma (programma 1 of
2) een Washglove bij deelnemende Total tankstations. Zolang de voorraad strekt.
Deelnemers ontvangen maximaal 1 Washglove per transactie.
Alleen bij aanschaf van een wasprogramma in de shop ontvangt de gast een Washglove. Zolang
de voorraad strekt.
De gast ontvangt geen Washglove bij een wasprogramma wanneer gebruik wordt gemaakt van
de Total Wash kaart als betaalmiddel. Ook het opwaarderen van de Total Wash kaart geeft geen
recht op een Washglove.
De Washgloves kunnen worden verkregen bij één van de deelnemende Total tankstations (zie
voor de deelnemende locaties www.total.nl).
De Washgloves kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of ingewisseld dan in de
actievoorwaarden zijn opgenomen.
Washgloves zijn niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen.
De Washgloves kunnen niet los gekocht worden en zijn alleen verkrijgbaar bij aanschaf van
wasprogramma 1 of wasprogramma 2 in de shop.
Alle deelnemers aan de actie zijn door deelname aan deze actievoorwaarden gebonden.
Total Nederland N.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen
en/of de actie voortijdig te beëindigen zonder dat zij op enige wijze schadeplichtig zijn.
Deelnemers kunnen gedurende de actie zo vaak mee doen als zij willen en zolang de voorraad
strekt.
Eventuele klachten kunnen enkel via het contactformulier op de website www.total.nl met een
duidelijke motivatie worden ingediend waarop binnen 5 werkdagen een reactie volgt.
Op deze actie is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.
Aan eventuele (type) fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
Total Nederland N.V., zijn agenten en distributeurs, aanvaarden geen aansprakelijkheid noch
verantwoordelijkheid, financieel of op andere wijze, voor het misbruik van de Washgloves en en
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk verlies, letsel of ziekte als gevolg van
deelname.
Total, zijn agenten en distributeurs kunnen geen compensatie bieden voor verloren, gestolen of
beschadigde actieproducten.
Er bestaat een aankoopverplichting ten aanzien van de Actie.
Deze actievoorwaarden zijn gepubliceerd op www.total.nl.

