Veelgestelde vragen – FAQ
•

Wanneer loopt de actieperiode? / Tot wanneer kan ik me registreren?
- De actie geldt van 01/04/2020 t.e.m. 31/05/2020 in alle deelnemende vestigingen met
uitzondering van Euromaster vestigingen, waar de actie van 01/05/2020 t.e.m.
31/05/2020 loopt.
Facturen kunnen geregistreerd worden t.e.m. 14/06/2020.

•

Wat moet ik gekocht hebben?
- De korting is enkel geldig bij aankoop van 2 of 4 Goodyear banden die geschiktzijn voor
personenwagens, SUV/4x4 of lichte vrachtwagens (tot 3.5 ton).

•

Waar moet ik mijn banden gekocht hebben?
- Om in aanmerking te komen voor de actie moet u uw banden bij een verkooppunt dat
niet énkel banden online verkoopt aangekocht hebben.

•

Hoe kan ik me registreren voor de cashback?
- Een consument die wil deelnemen aan de cashback actie dient de factuur te registreren
op de website www.goodyearcashback.nl

•

Hoe kan ik me registreren voor de Porsche 911 Experience?
- Een consument die wil deelnemen aan de Porsche 911 Experience actie dient zich te
registreren via www.autoblog.nl/goodyear en daar de gevraagde gegevens in te vullen.

•

Het lukt me niet om te registeren, wat kan ik doen?
- Indien het u niet lukt zich in te schrijven via www.goodyearcashback.nl of
www.autoblog.nl/goodyear neemt u best contact op met de Goodyear klantendienst via
goodyear@consumercare.info.

•

Wat houdt de korting in?
- Indien u aan de voorwaarden voldoet en uw factuur op een correcte manier uploadt,
kan u afhankelijk van de inchmaat van uw banden een terugbetaling van maximaal €40
krijgen.
Velgmaat
≤ 15’’
16’’
≥ 17’’

2 banden
€ 10
€ 15
€ 20
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4 banden
€ 20
€ 30
€ 40

•

Wanneer vindt de Porsche 911 Experience plaats?
- De dag zal u na het bekendmaken van de winnaars gecommuniceerd worden via mail
door Goodyear.

•

Hoe weet ik of ik de cashback krijg?
- Indien u aan alle voorwaarden voldoet neemt Goodyear contact met u op via email om
u op de hoogte te stellen dat uw deelname goedgekeurd is en dat het bedrag zal gestort
worden op het door u opgegeven rekeningnummer.

•

Hoe weet ik of ik de Porsche 911 Experience gewonnen heb?
- Indien u aan alle voorwaarden voldoet en de schiftingsvraag goed beantwoord heeft
neemt Goodyear of Autoblog.nl contact met u op via e-mail om u op de hoogte te
stellen van uw winst.

•

Hoevaak kan ik deelnemen?
- Elke particulier kan slechts één keer geldig deelnemen per aankoopfactuur.
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