
 
ACTIEVOORWAARDEN " TWEE GRATIS TICKETS VOOR VREDESTEIN SUPERCAR 
SUNDAY “  
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie " Twee gratis tickets voor Vredestein 
SuperCar Sunday” 
. 
Bij aankoop van twee of meer Vredestein-banden ontvang je twee gratis tickets ter waarde 
van €50. Vredestein SuperCar Sunday vindt dit jaar plaats op zondag 9 juni op het TT Circuit 
Assen en 29 september op het Circuit Zandvoort! 
 
Ga naar www.vredestein.nl/tickets, vul het online formulier in en upload een kopie van je 
aankoopbewijs. Deze actie is geldig van 06 mei t/m 06 juni 2019.  
Ga naar vredestein.nl/tickets voor de actievoorwaarden. 
Voor meer informatie over Vredestein SuperCar Sunday ga naar www.supercarsunday.nl. 
 
De tickets worden opgestuurd per e-mail. Deze actie is alleen van toepassing op aankopen 
in Nederland. Leaseauto’s uitgezonderd en zolang de voorraad strekt. 
 
De actie wordt georganiseerd door Apollo Vredestein B.V. gevestigd te Enschede aan de Ir. 
Hanlostraat 9 hierna te noemen: Apollo Vredestein.  
 
Artikel 1 Algemeen  
1. Elk in Nederland woonachtige en/of gevestigde eindgebruiker is gerechtigd aan deze actie 
deel te nemen, hierna te noemen “deelnemer”.  
2. Medewerkers van Apollo Vredestein, door Apollo Vredestein ingeschakelde derde(n), 
alsmede aankopen voor leaseauto’s van zakelijke leaserijders zijn uitgesloten van deelname.  
 
Artikel 2 De actie  
1. Deze actie loopt van 06 mei t/m 06 juni 2019. Deze actie geldt alleen bij de aankoop van 
minimaal 2 nieuwe Vredestein zomer,- of 4-seizoenenbanden bij één van de deelnemende 
bedrijven in de vervangingsmarkt in Nederland. Deze actie geldt uitsluitend voor de 
eindgebruiker.  
2. Apollo Vredestein controleert het aankoopbewijs op echtheid. Als alle gegevens kloppen, 
dan ontvangt de deelnemer van deze actie 2 tickets per e-mail.  
3. Indien een deelnemer op welke wijze dan ook gefraudeerd heeft, ontvangt hij geen tickets. 
Indien zij dat noodzakelijk acht, is Apollo Vredestein te allen tijde gerechtigd een deelnemer 
uit te sluiten van deelname aan deze actie.  
4. Het originele aankoopbewijs kan tot 06-06-2019 geüpload worden op vredestein.nl/tickets. 
Na 06-06-2019 is meedoen aan de actie niet meer mogelijk. Inzendingen die te laat, en/of 
incompleet verzonden zijn, worden niet in behandeling genomen. Apollo Vredestein is niet 
verantwoordelijk voor vertraagde inzendingen.  
5. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties voor Vredestein banden.  
6. Apollo Vredestein is niet verantwoordelijk voor wijzigingen vanuit de organisatie van het 
TT circuit Assen of Circuit Zandvoort. 
7. De actie is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en / of diensten en niet 
overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Apollo Vredestein.  
8. Banden die vervangen worden vanwege garantieregelingen tellen niet mee in deze actie.  
9. Over de voorwaarden van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.  
 
Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring  
1. Apollo Vredestein, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn, 
behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, 
die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.  
 



 
 
2. Meer specifiek zijn Apollo Vredestein, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of 
derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op 
enige andere wijze verband houdende met:  
• de door haar, uitgekeerde prijzen en/of vergoedingen;  
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen en of 
vergoedingen indien de omstandigheden dit vereisen;  
• het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.  
3. Apollo Vredestein, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens 
niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel dienen te 
maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik 
van de prijzen en/of vergoedingen.  
 
Artikel 4 Rechten Apollo Vredestein  
1. Apollo Vredestein behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname van deelnemers 
aan de actie op te schorten of te beëindigen indien op enige wijze in strijd gehandeld wordt 
met deze voorwaarden of enige wettelijke dan wel zelfregulerende toepasselijke bepaling, 
zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat 
Apollo Vredestein hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.  
2. Apollo Vredestein behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel 
van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te 
beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen en/of vergoedingen van de actie te 
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.  
 
Artikel 5 Contact  
Als u vragen of opmerkingen heeft over de actie of over de website, neem dan contact met 
ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag en/of opmerking. E-mailadres: 
customer.nl@apollovredestein.com.  
 
Artikel 6 Diversen  
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Apollo Vredestein aangepast worden. Wij 
adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken op www.vredestein.nl/tickets.  
2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of 
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht 
blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de 
nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde 
bepaling in acht zal worden genomen.  
3. Nederlands recht is van toepassing op deze actievoorwaarden. De rechtbank Overijssel, 
locatie Almelo is bevoegd van eventuele geschillen tussen Apollo Vredestein en deelnemer 
kennis te nemen.  
4. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze 
actievoorwaarden.  
 
 


