
 

ACTUELE ACTIEVOORWAARDEN DS E-TENSE EXPERIENCE 
 
Indien u tijdens de DS E-TENSE Experience, die plaatsvindt van zaterdag 19 september 2020 tot en met zaterdag 
26 september 2020, een proefrit maakt in een DS 3 CROSSBACK E-TENSE ontvangt u een gratis Nationale 
Autowasbon met een waarde van € 7,50 (gesproken waarde: zeven euro en vijftig cent) uitgegeven door 
Wasbon B.V. 
 
Algeheel geldende voorwaarden  

 Deze actie wordt aangeboden door Citroën Nederland BV, tevens h.o.d.n. DS Nederland (hierna te 
noemen: DS Nederland) 

 De proefrit in de DS 3 CROSSBACK E-TENSE dient tussen zaterdag 19 september en zaterdag 26 
september 2020 bij een officiële Nederlandse DS dealer plaats te vinden. 

 Proefritten die gemaakt worden buiten deze actieperiode zijn uitgesloten van deze actie. 
 Proefritten die gemaakt worden in een ander model dan de DS 3 CROSSBACK E-TENSE zijn uitgesloten 

van deze actie. 
 Er kan tijdens de actieperiode slechts éénmaal aanspraak worden gemaakt op de gratis wasbon, 

ongeacht het aantal proefritten. Indien u meer dan één proefrit maakt in de periode van zaterdag 19 
september tot en met zaterdag 26 september 2020 ontvangt u slechts éénmaal een wasbon. 

 De actie geldt voor particulieren, klein zakelijk kopende, en Private Lease klanten.  
Alle overige klanten, zoals zakelijk leasende klanten, dealerbedrijven, nationale en internationale 
verhuurmaatschappijen en overige bedrijven waarmee door DS Nederland afzonderlijke afspraken zijn 
gemaakt, zijn uitgesloten van deze actie. 

 Eventuele fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de koper/berijder. 
Indien van toepassing is deze zelf verantwoordelijk voor aangifte. 

 De wasbon is niet in contanten omzetbaar en is niet te combineren met andere campagnes vanuit DS 
Nederland, tenzij anders vermeld. 

 DS Nederland 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 DS Nederland. Het doel van 
deze gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. Indien u hiervoor 
toestemming hebt gegeven kunnen uw gegevens tevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden 
van producten, diensten en interessante aanbiedingen van DS Nederland, haar dealers en met haar 
verbonden ondernemingen. 

 In overeenstemming met de  Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') heeft u het recht op 
informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de 
verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden 
of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), 
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden 
verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een 
gerechtvaardigd belang. U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking 
gebaseerd is op uw toestemming. Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de 
AVG. U kunt al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan: 
DS Nederland 
Postbus 10313 
1301 AH ALMERE 
of via internet op het volgende adres: https://dsautomobiles-nl-nl.custhelp.com 
of via de telefoon op het volgende nummer: + 31 (0) 800-1955 

 Alle persoonsgegevens die in het kader van DS E-TENSE Experience van deelnemers worden verkregen 
worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. 

 DS Nederland behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien 
dit noodzakelijk blijkt. 

 
 
 
 



 

 DS Nederland 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.dsautomobiles.nl of andere door DS Nederland openbaar gemaakte (promotionele) materialen, 
kunnen niet aan DS Nederland worden tegengeworpen noch enige verplichting aan DS Nederland doen 
ontstaan. 

 Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u contact 
opnemen met uw officiële DS dealer. 
 

Algemene voorwaarden Nationale Autowasbon B.V. 
 De Nationale Autowasbon is te verzilveren voor een autowasbeurt bij de aangesloten 

wasgelegenheden. Let goed op de uiterste inwisseldatum, welke op de achterkant van de bon vermeld 
staat op zowel deel A als B. Na de uiterste inwisseldatum is de bon niet meer bruikbaar. 

 De Nationale Autowasbon kan enkel worden ingewisseld voor een autowasbeurt bij de aangesloten 
wasgelegenheden. Check alvorens u de bon gaat inwisselen of de door u gekozen autowasgelegenheid 
de Wasbon accepteert. Voer hier uw postcode of adres in en bekijk het overzicht van de dichtstbijzijnde 
autowasgelegenheden. 

 Het inwisselen van de Nationale Autowasbon geeft recht op een wasbeurt van € 7,50 euro (gesproken 
waarden: zeven euro en vijftig cent). Keuze voor een duurder programma biedt de mogelijkheid bij te 
betalen. Keuze voor een goedkoper programma, betekent geen restitutie van het verschil. 

 Ruilen of vergoeding in geld, of andere producten of diensten is uitgesloten. 
 Bekijk hier de volledige algemene voorwaarden van de Nationale Autowasbon B.V. 

 
 
 

https://www.autowasbon.nl/inwisselen/nationale-autowasbon
https://www.autowasbon.nl/algemene_voorwaarden

