ACTUELE ACTIEVOORWAARDEN DS EXCLUSIVE DAYS
In de periode van 16 juli tot en met 31 juli 2020 kunt u bij aanschaf van een nieuwe DS bij een officiële DS Store of
DS Salon profiteren van de volgende acties:
DS 3 CROSSBACK
Private Lease tarief vanaf € 339 incl. BTW per maand* op geselecteerde voorraadmodellen.
DS 7 CROSSBACK
Private Lease tarief vanaf € 619 incl. BTW per maand*.
Onderstaand treft u de voorwaarden van alle campagnes aan.
 Nieuw te bestellen voertuigen en E-TENSE uitvoeringen zijn uitgesloten van deze campagne.
Daarnaast kunnen ook specifieke uitvoeringen van DS 3 CROSSBACK en DS 7 CROSSBACK of
actiemodellen bij uw DS dealer uitgesloten zijn van deze campagne. Dit kan per dealer verschillen.
Informeer bij uw DS dealer naar eventuele uitsluitingen.
 Reeds geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie.
 De hier genoemde aanbiedingen zijn niet te combineren met overige campagnes.
*Actietarieven DS Private Lease
 Het DS Private Lease vanaf tarief van DS 3 CROSSBACK (€ 339 incl. btw per maand) is gebaseerd op 24
maanden en 10.000 km per jaar.
 Het DS Private Lease vanaf tarief van DS 7 CROSSBACK (€ 619 incl. btw per maand) is gebaseerd op 60
maanden en 10.000 km per jaar.
 Eigen risico op basis van € 450 per niet-verhaalbare schade.
 Btw van toepassing en reeds verwerkt in het maandbedrag.
 De aanvraag voor een Private Leasecontract binnen deze actie dient tussen 16 juli 2020 en 31 juli 2020
bij een officiële Nederlandse DS Dealer plaats te vinden.
 DS Private Lease is een product van PSA Finance en wordt onder het keurmerk Private Lease
aangeboden door PSA Financial Services Nederland B.V.
 Informeer bij uw DS dealer naar de beschikbaarheid van door u geselecteerde DS 3 CROSSBACK of DS 7
CROSSBACK inclusief bijbehorende opties.
 Per afgesloten DS Private Leasecontract tijdens de actieperiode, kan maximaal éénmaal aanspraak
gemaakt worden op de aanbiedingen zoals omschreven.
 Aan het berekende DS Private Lease maandbedrag kunnen geen rechten worden ontleend.
Algeheel geldende voorwaarden
 Deze actie wordt aangeboden door Citroën Nederland BV, tevens h.o.d.n. DS Nederland (hierna te
noemen: DS Nederland)
 Geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie.
Definitie van geregistreerd is dat er een eerste tenaamstelling voor een specifieke auto heeft
plaatsgevonden bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Dit kan ook auto’s betreffen die
zonder zichtbare kentekenplaten in de showroom staan.
 De aankoop van de nieuwe DS 3 CROSSBACK of DS 7 CROSSBACK dient tussen donderdag 16 juli en
vrijdag 31 juli (= datum ondertekening verkoopcontract door klant bij de DS dealer) bij een officiële
Nederlandse DS dealer plaats te vinden.
 Per tijdens de actieperiode aangeschafte kwalificerende nieuwe DS kan maximaal éénmaal aanspraak
gemaakt worden op de aanbiedingen zoals op de voorgaande pagina’s omschreven.
 De registratie/tenaamstelling dient uiterlijk 30 september 2020 plaats te vinden.
 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.
 De binnen de actieperiode aangeschafte DS dient minimaal 6 maanden op de eerste eigenaar
geregistreerd te blijven.















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 DS Exclusive Days aanbiedingen zijn niet in contanten omzetbaar en zijn 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 12420
1100 AK Amsterdam
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 Exclusive Days 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.

