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Actievoorwaarden – ‘BOEKENACTIE 2019: BOEKEN TANKEN TOTAL‘
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Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Boekenactie 2019: Boeken
Tanken Total” (“Actie”). De Actie wordt aangeboden door Total Nederland N.V.
(“Total”), gevestigd te (2594 AN) Den Haag, Nederland, aan de
Bezuidenhoutseweg 273. Deze actievoorwaarden zijn gepubliceerd op
www.total.nl. Deelnemers aan de Actie zijn door deelname aan deze
actievoorwaarden gebonden.
Gedurende de periode 1 september t/m 30 november 2019 (“Actieperiode”)
kunnen alle klanten van Total sparen voor de jeugdboeken die in de
promotiematerialen voor de Actie worden genoemd.
Per 10 liter aangeschafte brandstof krijgt men gedurende de Actieperiode een
actiezegel bij de deelnemende Total tankstations. Voor motoren geldt: per 8 liter
aangeschafte brandstof.
Om mee te doen aan de Actie moet een spaarliniaal worden aangekocht (€1,50 of
150 Clubpunten). Deze spaarliniaal bevat al de 1e actiezegel.
Alleen een volle spaarliniaal voorzien van 5 actiezegels geeft recht op één van de
deelnemende jeugdboeken zolang de voorraad strekt, en op voorwaarde dat de
gekozen titel beschikbaar is bij het tankstation waar de deelnemer zijn volle
spaarliniaal wil inwisselen. Er zijn 6 titels beschikbaar. Voor Total Clubleden is een
extra titel beschikbaar (‘Kapitein Onderbroek en de aanval van de pratende plees‘),
onder dezelfde voorwaarden als de overige titels.
Voor deze Actie geldt: OP=OP.
Volle spaarlinialen kunnen uitsluitend worden ingewisseld bij één van de
deelnemende Total tankstations (zie voor de deelnemende tankstations
www.total.nl). Volle spaarlinialen kunnen tot uiterlijk 30 november 2019 worden
ingewisseld.
Volle spaarlinialen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen, en zijn niet
geldig in combinatie met andere aanbiedingen. De boeken vallen niet onder enige
garantie en kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
De boeken kunnen niet los gekocht worden en zijn alleen verkrijgbaar tegen
inlevering van een volle spaarliniaal.
Total Nederland N.V. behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden
tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen zonder dat zij op enige
wijze schadeplichtig is.
Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode zo vaak mee doen als zij willen en
zolang de voorraad strekt.
Eventuele klachten kunnen enkel via het contactformulier op de website
www.total.nl met een duidelijke motivatie worden ingediend waarop binnen 5
werkdagen een reactie volgt.
Aan eventuele (type) fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
Total Nederland N.V. en haar agenten en distributeurs sluiten, voor zover rechtens
mogelijk, iedere aansprakelijk uit voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit
uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, het gebruik van de spaarliniaal of
actieproducten.
Total, zijn agenten en distributeurs kunnen geen compensatie bieden voor verloren,
gestolen of beschadigde spaarlinialen en/of actieproducten.
Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie kunnen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.



