
Erikois- 
tarjous:

15 euron alennus  
jokaisesta MICHELIN 
XTE2 & XTY2  265/70  

R19.5 -renkaasta!

JOKAISESTA MICHELIN XTE2- TAI XTY2  
265/70 R19.5 PERÄVAUNUNRENKAAN OSTOSTA  
KAMPANJA-AIKANA 1.1. - 31.3.2021 SAAT TILILLESI HYVITYK-
SEN,  JOKA ON 15 EUROA RENGASTA KOHDEN (ILMAN ALV:A).

TOIMI NÄIN:
1)   Siirry osoitteeseen https://nordicportal.michelin.com/campaign/fi/xte2-xty2-fi  

ja vahvista ostoksesi 10. huhtikuuta mennessä.

2)  Rekisteröi henkilötietosi. 

3)   Lataa laskukopio, josta käy selkeästi ilmi kampanja-aikana  
1.1. - 31.3.2021 ostettujen XTE2- ja/tai XTY2 265/70 R19.5 - 
renkaiden lukumäärä.

4)   Tarkista, että olet lukenut kampanjan ehdot  
kääntöpuolelta.

5)   Hyvitys tilillesi suoritetaan noin 40 päivän kuluessa  
rekisteröinnistä.

VAHVAT 
PERÄVAUNUNRENKAAT 
KAIKILLE ALUSTOILLE:  
VARMISTA TUOTTAVUUTESI 
MICHELIN-RENKAILLA



Kampanjan ehdot:
 1.  Kampanja koskee Michelin Nordic AB:n (Michelinin) perävaunurenkaiden ”XTE2” (tuotenumero 

178616) ja ”XTY2” (tuotenumero 897096) ostoja rengaskoossa 265/70 R19.5 ajanjaksolla 1.1.2021 - 
31.3.2021. Kampanjan omistaja on Michelin Nordic AB - kuorma-autonrenkaat.

 2.  Kampanja koskee edellä mainittuja renkaita, jotka kuluttaja-asiakkaat ostavat Michelin-jälleenmyyjiltä 
Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa.

 3.  Kampanjaan osallistuu yritys, joka on ostanut renkaita, joista hyvityspyyntö tehdään (Kampanjan 
osanottaja). Hyvityspyynnön rekisteröinnin saa näin ollen tehdä henkilö, jolla on valtuudet edustaa 
Kampanjan osanottajaa.

 4.  Tilausmäärä on vähintään yksi (1) XTE2- (tuotenumero 178616) tai XTY2 -rengas (tuotenumero 
897096) 265/70 R19.5.

 5.  Kaikki hyvityspyynnöt ja ostotositteet on rekisteröitävä tai toimitettava Michelinille viimeistään 10. 
huhtikuuta 2021.

 6.   Rekisteröityminen tehdään verkossa osoitteessa https://nordicportal.michelin.com/campaign/fi/xte2-xty2-fi/. 
Laskukopion voi ladata suoraan verkkorekisteröinnin yhteydessä tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen: 
kent@aspuddens.se.

 7.  Michelin käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä. Käsittelyn tarkoituksena on tämän kampanjan hallin-
nointi sekä mainonta sillä edellytyksellä, että kampanjan osanottaja on antanut siihen suostumuksensa. 
Kampanjan hallinnan oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Kampanjan puitteissa kerättyjä ja 
käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään vuoden ajan. Tämä ei koske tietoja, jotka lain mukaan on säilytettä-
vä pidempään.

  Henkilötietojen käyttö on varattu Michelinin työntekijöille ja/tai IT-palvelujen ja mediapalvelujen 
alihankkijoille, mikä on välttämätöntä kampanjan toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. 

  Kampanjan osanottajalla on lain mukaan oikeus saada pääsy tietoihinsa, oikaista mahdollisesti vir-
heellisiä tai puutteellisia tietoja, kieltää tietojensa käsittely ja rajoittaa kampanjan osanottajaa koskevia 
tietoja. Kampanjan osanottajalla on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista sekä oikeus 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Täydelliset tiedot Michelinin kampanjaan osallistuvien henkilötie-
tojen käsittelystä ovat osoitteessa http://www.michelin.fi/tietosuoja. 

  Kampanjan osanottaja voi ottaa yhteyttä Micheliniin tai sen tietosuojavastaavaan koskien tietosuojaa 
ja kampanjan osanottajan oikeuksia lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen legal.general@
michelin.com. Jos kampanjan osanottaja ei ole tyytyväinen siihen, miten Michelin kerää tai käsittelee 
hänen henkilötietojaan, kampanjan osanottajalla on mahdollisuus tehdä valitus tietosuojavaltuutetul-
le. Lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvistä oikeuksista on tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilla: www.tietosuoja.fi.

 8.   Tässä kampanjassa Kampanjan osanottaja saa hyvityksen ilmoittamalleen pankkitilille. Hyvitys kuuluu 
Kampanjan osanottajalle, joka on ostanut renkaat. Kaikki summat ovat ilman arvonlisäveroa.

 9.  Tilisiirto tehdään paikallisessa valuutassa (EUR).

10.   Rekisteröintejä, joita ei ole tehty edellä mainitun ajan kuluessa tai jotka eivät täytä näitä ehtoja, ei käsi-
tellä. 

11.  Kampanjan omistaja pidättää oikeuden hylätä palautuspyynnöt, jotka eivät täytä näitä ehtoja. 

12.  Michelin Nordic AB ei vastaa mahdollisista veroista, jotka aiheutuvat kampanjaan osallistumisesta. 
Kampanjan osanottaja on vastuussa arvonlisäveroilmoituksesta, jos ja kun verottaja sitä vaatii.
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Soita tarvittaessa seuraavaan numeroon:  

00800 11 11 11 56

tai lähetä sähköpostia osoitteeseen:  

orderfi@michelin.com 
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