Actievoorwaarden autobandenactie
Algemeen
4 gratis Maxxis All Season banden inclusief montage bij Volledig Casco Autoverzekering van HEMA

hoe werkt het?
Om voor deze actie in aanmerking te komen zijn een paar dingen belangrijk. We zetten het even op een rij.

Actieperiode loopt van 1 september 2018 tot en met 31 december 2018.

Sluit tijdens de actieperiode online op www.verzekerdbijhema.nl een nieuwe Volledig Casco (all-risk)
autoverzekering van HEMA.

Heeft de verzekeraar je geaccepteerd? Dan ontvang je binnen 2 weken na de eerste succesvolle incasso een mail
met een registratielink.

Euromaster neemt binnen een week telefonisch contact met je op voor het maken van een afspraak voor de
montage van de banden bij een filiaal naar keuze.

Je kunt je zomerbanden opslaan bij Euromaster (niet verplicht). Als verzekerde bij HEMA krijg je het eerste jaar 50%
korting op de kosten van de bandenopslag.
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De actie is exclusief voor HEMA Verzekeringen.
Je moet meerderjarig zijn en in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben.
Actieperiode loopt van 1 september 2018 tot en met 31 december 2018.
De verzekering moet gesloten worden op www.verzekerdbijhema.nl. Verzekeringen afgesloten via vergelijkers zoals
Independer en Pricewise zijn uitgesloten van deze actie.
De verzekering moet ingaan in de actieperiode.
De nieuwe Volledig Casco autoverzekering moet tenminste 1 jaar worden aangehouden. Doe je dit niet dan ben je
voor de banden alsnog de volledige aankoopwaarde verschuldigd aan HEMA. Dit geldt niet bij vervanging, diefstal,
verduistering of totaalverlies van je auto.
Deze actie is niet van toepassing voor auto’s welke je al bij HEMA hebt verzekerd of door je verzekerd zijn geweest.
Deze actie geldt uitsluitend voor 14, 15, 16, 17 en 18 inch Maxxis All Season banden.
Runflat banden zijn uitgesloten van deze actie. O.a. van toepassing voor BMW en Mini
Je geeft Euromaster toestemming onder meer het kenteken van je auto te checken en vast te leggen.
De banden worden door Euromaster, op vertoon van je kentekenbewijs, alleen op de verzekerde auto gemonteerd.
De banden zijn niet overdraagbaar.
Levering en montage van de banden gaat altijd per volledige set van 4 banden.
Montage van de banden moet voor 1 april 2019 plaatsvinden. Na deze datum kun je geen gebruik meer maken van
deze actie.
Euromaster is je contractspartij voor de gemonteerde banden. Er komt ten aanzien van aankopen in verband met
deze actie geen overeenkomst tot stand tussen HEMA Verzekeringen en jou als klant en deelnemer aan deze actie.
Voor alle actieproducten geldt dat Euromaster voorafgaand aan de actie een inschatting heeft gemaakt van de
verwachte vraag en zich zal inspannen aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Indien Euromaster, als gevolg
van een onverwacht hoge vraag of als gevolg van omstandigheden waarop zij geen of onvoldoende invloed heeft,
niet kan voldoen aan de vraag dan is Euromaster noch HEMA gehouden tot nakoming van de actie(voorwaarden)
en/of levering van de actieproducten.
Geef je gegevens op (bijvoorbeeld van anderen) die niet op waarheid berusten. Of geef je per ongeluk verkeerde
informatie. Of maak je misbruik van de actievoorwaarden of de webwinkel van HEMA. Dan wordt je automatisch
uitgesloten van deelname en kan je autoverzekering worden beëindigd. Wij kunnen ook besluiten je premie of de
voorwaarden aan te passen op basis van de juiste informatie.
Heb je vragen over de producten van Euromaster, dan kun je terecht bij de klantenservice op telefoonnummer 0570679785 of via 'gen.nl.klantenservice@euromaster.com'
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Door deelname aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of aanbiedingen van HEMA Verzekeringen. Bij
meerdere verzekeringen profiteer je wel van stapelkorting.
Personeel van HEMA is uitgesloten van deelname.
Deze actie is een initiatief van HEMA ter promotie van HEMA Verzekeringen. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is
aanbieder van de verzekering en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08053410 en
gevestigd te Apeldoorn.
Als aanbieder van deze actie heeft HEMA het recht de actie te beëindigen of de voorwaarden tussentijds aan te
passen. De gewijzigde voorwaarden vind je in dat geval op www.verzekerdbijhema.nl
HEMA, Euromaster, Achmea Schadeverzekeringen N.V., de door hen ingeschakelde hulppersonen of andere
partijen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit - of op enige andere wijze
verband houdt met - deze actie.
HEMA en Euromaster zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor het niet verkrijgbaar zijn van bepaalde
(maten) banden voor bepaalde type auto’s.

