STERKE
AANBIEDINGEN
TOT WEL

€

60

aan
cadeaus

aan MICHELIN cadeaus of prepaid brandstofkaarten
bij aankoop van MICHELIN banden.
Beste partner,
Om deze kortingsactie bij uw klanten onder de aandacht te brengen hebben we
speciaal voor uw verkooppunt dit fraaie marketingmateriaal laten maken, dat u bij
uw Michelin account manager kunt bestellen.
Met uw account manager hebt u een actieperiode afgesproken van 30 dagen
(deze periode staat los van elke andere actie van Michelin).
Om deze actie te ondersteunen stellen wij u het volgende pakket ter beschikking:

1 display voor op
de toonbank

1 poster

1 boekje met vouchers
(om vast te nieten
aan de factuur)

Vergeet niet om de begin- en einddatum van de actie te vermelden
op al het marketingmateriaal (poster, display en vouchers).

ZO WERKT HET
TOT WEL

€

60

aan
cadeaus

aan MICHELIN cadeaus of prepaid brandstofkaarten bij aankoop van
MICHELIN banden.
bandenmaten

2 banden

4 banden

13-14’’
15-16’’
17’’
18’’ en +

10 €
15 €
20 €
30 €

20 €
30 €
40 €
60 €

Privépersonen:
2 deelnemers per
privéadres.
Bedrijven:
10 deelnemers per
bedrijfsadres.

Om deel te kunnen nemen gelden deze voorwaarden:
- Uw klanten moeten tijdens de actieperiode zoals aangegeven
in uw verkooppunt twee (2) of vier (4) MICHELIN banden kopen
(Personenauto’s, SUV 4x4, Bestelwagens). Om te profiteren van
de aanbieding moeten de MICHELIN banden in één keer
gekocht worden en samen op dezelfde factuur vermeld worden.
- Klanten moeten zich binnen 15 dagen na aankoop van de
banden inschrijven top https://offrepromo.michelin.fr met
de code «2018LOCAL» om het door hun geprefereerde
cadeau te selecteren, waarvan de waarde zal worden vastgesteld
in overeenstemming met de bovenstaande tabel.

DE CADEAUS
De klant kan zelf een cadeau kiezen!
1. Een TOTAL “Happy Fuel“ tankkaart met een tegoed
(vergelijk de tabel hierboven), alleen geldig in het land waar
de klant woont (België, Luxemburg of Nederland).
- Te gebruiken bij alle TOTAL tankstations
- Geldig t/m 12 maanden na de datum van uitgifte
2. MICHELIN cadeaus, voor de fans van Michelin (horloge, tas,
bluetooth speaker…) of voor het onderhoud van de auto
(bandenhoes, reiniger, bandenpomp…).

De klant krijgt zijn cadeau thuisbezorgd binnen 4 tot 6
weken na ontvangst van het deelnamebewijs.
De cadeaus kunnen tijdens het verloop van de actie
gewijzigd worden.
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