14 december 2020

Actievoorwaarden ‘KwikFit Wintercheck’
Aan de actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:
A. De actie 'KwikFit Wintercheck’ (verder te noemen ‘actie’) en kans op gratis winterbanden van
KwikFit’ wordt aangeboden door Allianz Direct en KwikFit.
B. De actie begint op 14 december 2020 en loopt tot en met 28 februari 2021.

1. Deelname
1.1. Deelname aan deze actie staat open voor deelnemers die een Allianz Direct autoverzekering
hebben of in de actieperiode een Allianz Direct autoverzekering afsluiten via ons Customer
Contact Center of via www.allianzdirect.nl.
1.2. Voor Allianz Direct klanten wordt de Wintercheck geheel gratis verricht.
1.3. De deelnemer kan eenmalig gebruik maken van de gratis Wintercheck bij KwikFit door een
reservering te maken via de persoonlijke link die per mail is verzonden. Tijdens de check dient het
verzekeringsbewijs of de groene kaart van de Allianz Direct autoverzekering bij de betreffende
KwikFit vestiging te worden getoond. Dit mag ook digitaal.
1.4. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
1.5. Deelname aan de actie betekent dat de deelnemer tijdens en na de actieperiode benaderd kan
worden door Allianz Direct over deze actie.
1.6. De waardebon voor een gratis KwikFit Wintercheck moet door de klant zelf worden gedownload
via de e-mail.
1.7. De ‘KwikFit Wintercheck Waardebon’ is niet overdraagbaar en alleen geldig voor auto’s die bij
Allianz Direct verzekerd zijn.
1.8. Het is niet mogelijk de geldwaarde van de waardebon uitgereikt te krijgen. Het is niet mogelijk om
over de voorwaarden van de KwikFit Wintercheck te onderhandelen.

2. KwikFit Wintercheck
2.1. Tijdens de KwikFit Wintercheck controleert KwikFit eenmalig gratis de volgende onderdelen:
Banden
Remmen
Accu
Vloeistofniveau
Airco
Om de auto
 Ruitensproeiers
 Ruitenwisserbladen
 Verlichting
 Voorruit

In de auto
 Waarschuwingslampjes
Onder de motorkap
 Visuele controle radiateur
 V-snaar visuele controle
Ophangsystemen
 Uitlaatsysteem
 Schokdempers
 Veren
 Wielbouten

2.2. Eventueel aanvullende werkzaamheden en gebreken die tijdens de KwikFit Wintercheck naar
voren komen, worden in overleg met u wel/niet verholpen. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

3. Kans op gratis set winterbanden
3.1. Deelnemers aan deze actie komen in aanmerking voor de gratis set winterbanden als zij in de
periode van 14 december 2020 tot en met 28 februari 2021 een set winterbanden hebben gekocht
bij KwikFit.
3.2. Aan het eind van de actieperiode wordt de prijswinnaar random gekozen door KwikFit. De
Prijswinnaar wordt op de hoogte gebracht via e-mail. De winnaar krijgt het aankoopbedrag
teruggestort via KwikFit.
3.3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Disclaimer
4.1. Op de door KwikFit uitgevoerde werkzaamheden gelden de algemene Voorwaarden van KwikFit.
Allianz Direct is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden uitgevoerd door KwikFit.
4.2. Allianz Direct is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen,
als gevolg van gebruik of inzet van de waardebon.
4.3. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer
onherroepelijk van verder deelname uitgesloten.
4.4. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.

5. Slotbepalingen
5.1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
5.2. Deze actievoorwaarden zijn ook te raadplegen op https://www.allianzdirect.nl/acties/wintercheck/
5.3. Allianz Direct kan deze actievoorwaarden altijd wijzigen. Een gewijzigde versie van de
actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum waarop de wijziging
ingaat.
5.4. Allianz Direct behoudt zich het recht voor, om de actie op ieder moment in de actieperiode stop te
zetten. Of de samenstelling van de KwikFit Wintercheck te wijzigen, of niet tot uitkering over te
gaan als oneigenlijk of onwettelijk gebruik is of wordt gemaakt van deze actie.
5.5. Opmerkingen, suggesties of klachten over de KwikFit Wintercheck kunnen gemeld worden bij de
KwikFit Klantenservice via 088 - 594 53 48 of het KwikFit contactformulier. KwikFit zal klachten zo
snel mogelijk afhandelen.
5.6. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie in het algemeen kunnen gemeld worden via
https://www.allianzdirect.nl/faq/contact/. Allianz Direct zal klachten zo snel mogelijk afhandelen.
5.7. Allianz Direct verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie
worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in het
privacy statement van Allianz Direct op https://www.allianzdirect.nl/privacybeleid/

