Autobedrijf Statenlaan BV, Laaiin Aanhangwagenverhuur en Tamoil Nederland houden een
gezamenlijke actie met hoge kortingen van 16 november t/m 08 december 2019 a.s. Elke deelnemer
hanteert haar eigen actievoorwaarden en deze zijn te vinden op de individuele websites van de
deelnemer(s) en/of inzichtelijk op de bedrijfslocatie(s). De actievoorwaarden die gelden voor de 10%
kortingsactie van Autobedrijf Statenlaan BV vindt u hieronder:
• De korting van 10% geldt uitsluitend op vertoon van een actieflyer in combinatie met een tankbon van
minimaal 25 liter (diesel of Euro 95) van Tamoil Statenlaan Middelburg gedurende de actieperiode.
• Alleen tankbonnen uit de actieperiode 16 november t/m 08 december 2019 worden geaccepteerd
voor de 10% kortingsactie
• De 10% korting betreft een kassa-korting en wordt uitsluitend verleend op de eindfactuur inclusief
BTW, bij contante betaling, PIN-betaling of directe overboeking.

Voorbeeld:
U brengt uw auto voor een onderhoudsbeurt met APK op d.d. 02 december 2019 en de totaalfactuur bedraagt € 330,- inclusief btw.
U heeft op d.d. 21 november 2019 33,8 liter dieselbrandstof getankt bij Tamoil Statenlaan Middelburg en hiermee geprofiteerd van
de 20 cent kortingsactie. U heeft het brandstofbonnetje goed bewaard en bovendien onze actieflyer in de brievenbus ontvangen. Bij
het ophalen van uw auto overhandigd u ons de actieflyer en het tankbonnetje en u ontvangt van ons direct 10% korting bij het
afrekenen aan de kassa. U betaald dus geen € 330,- maar slechts € 297,-!!

• Voor offertes en facturatie gelden de prijzen op onze website en/of door ons doorgegeven en met
inachtneming van de Algemene Voorwaarden van de BOVAG.
• Alleen werkzaamheden door ons geoffreerd en met inachtneming van de BOVAG-voorwaarden zijn
toepasbaar op deze kortingsactie.
• Deze kortingsactie is niet toepasbaar op online afspraken en prijsopgaven door derden en
tussenpersonen.
• De kortingsactie is niet overdraagbaar en geldt slechts eenmaal per kenteken en eenmaal per adres.
• Deze kortingsactie geldt niet in combinatie met andere kortingen en/of actie's.
• U kunt gebruik maken van deze kortingsactie van 18 november t/m 08 december 2019
• Deze kortingsactie geldt niet bij gebruik van door u zelf aangeleverde onderdelen en vloeistoffen.
• Deze kortingsactie geldt uitsluiten voor reparatie en onderhoud. Losse APK is uitgesloten van de actie,
tenzij deze in combinatie met reparatie en/of onderhoud is uitgevoerd.
• Winter/zomerbandenwissels en kleine reparatie's waar u op kunt wachten (zoals bijvullen motorolie,
vervangen ruitenwissers en vervangen lampjes) zijn uitgezonderd van deze actie.
• Laaiin Aanhangwagens 20% kassa-korting op verhuur alle bij Tamoil Statenlaan Middelburg
beschikbare aanhangwagens in de actieperiode 18 november t/m 08 december 2019 geldt bij een
minimale verhuurperiode van 12 uur en een maximale verhuurperiode van 3 dagen, exclusief borg,
verzekeringen, schade en andere extra’s.

