
 

 

 

ACTIE: LASSA Tyres / FC Barcelona 
 

Contract  
 

S&H Tyres verzorgt in samenwerking met Lassa Tyres een unieke actie 
waarbij u bij minimale afname en betaling van Lassa banden recht heeft op 
één van de drie onderstaande mogelijkheden.   
 
Hierbij geef ik akkoord voor de koop van:  

o minimaal 100 Lassa autobanden 

U krijgt een officieel FC Barcelona T-Shirt* waarbij u de mogelijkheid heeft uw naam op 

achterkant te laten bedrukken op kosten van Lassa en S&H Tyres; 

 

o minimaal 500 Lassa autobanden 

U krijgt een geheel verzorgde reis naar Barcelona* voor het bijwonen van een wedstrijd van 

FC Barcelona in het Camp Nou stadion (wedstrijd en datum nader te bepalen). Vlucht, hotel 

en zitplaatsen worden bekostigd door Lassa en S&H Tyres.  

Tevens krijgt u bij deze afname een promotiepakket van Lassa.  

Voor de snelle beslissers! De eerste 10 tickets zijn VIP tickets! Hiermee kunt u 

een willekeurige  wedstrijd van FC Barcelona beleven vanuit de Skybox in 

Camp Nou.   

 

o minimaal 1000 Lassa autobanden 

U krijgt een geheel verzorgde reis naar Barcelona voor twee personen voor het bijwonen van 

een wedstrijd van FC Barcelona in het Camp Nou stadion (wedstrijd en datum nader te 

bepalen). Vlucht, hotel en zitplaatsen worden bekostigd door Lassa en S&H Tyres.  

Tevens krijgt u bij deze afname een promotiepakket van Lassa.  

 

Aldus overeengekomen op d.d., ……………………….., en ondertekend te ……………………., 

Voor akkoord:       Voor akkoord:  

Naam contactpersoon S&H Tyres:   Naam klant:    

 

Handtekening      Handtekening 

 



 

 

 

 

 

ACTIEVOORWAARDEN – 

 

ACTIE LASSA Tyres – FC BARCELONA: 

De voorwaarden zijn geldig voor de " LASSA ACTIE ", welke wordt georganiseerd door S&H 
Tyres B.V., gevestigd te Moerdijk aan de Oostelijk Randweg 42A, 4782 PZ Moerdijk, hierna 
te noemen: 'S&H Tyres'. 

 

Artikel 1 Algemeen 

1) Deelname is mogelijk voor klanten van S&H Tyres in de Benelux. 

2) Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens 
(bijvoorbeeld NAW-gegevens, KvK-nummer et cetera). 

3) U garandeert dat alle door uw verstrekte gegevens correct en volledig zijn. 

 

Artikel 2 Hoe en wanneer kunt u meedoen? 

4) De inschrijfperiode van de Lassa actie loopt van 7 augustus tot en met 31 december 
2017.  

5) De looptijd van de aanschaf van Lassa banden is van 7 augustus 2017 tot en met 7 
augustus 2018. 

6) Deelname geschiedt door een minimale afname van 100, 500 of 1000 Lassa 
autobanden: 

a) Afname van 100 banden oplopend tot 499 banden geeft recht op één officieel FC 
Barcelona T-shirt 

b) Afname van 500 banden oplopend tot 999 banden geeft recht op een geheel 
verzorgde reis naar een wedstrijd van FC Barcelona in het Camp Nou voor één 
persoon. 

c) Afname van 1000 banden en meer geeft recht op een geheel verzorgde reis naar een 
wedstrijd van FC Barcelona in het Camp Nou voor twee personen. 

7) De eerste 10 tickets geven toegang tot VIP zitplaatsen bij een willekeurige wedstrijd van 
FC Barcelona in Camp Nou. De tickets daaropvolgend geven toegang tot reguliere 
zitplaatsen bij een willekeurige wedstrijd van FC Barcelona in Camp Nou. 

8) De actie geldt pas zodra u de Lassa banden daadwerkelijk heeft besteld en betaald.   

9) Een afnemende partij kan eenmalig deelnemen aan deze actie. 

10)  Meer informatie over de actie is te vinden op www.sh-tyres.nl en 
www.facebook.com/SHtyresgroothandel.  

 

http://www.sh-tyres.nl/
http://www.facebook.com/SHtyresgroothandel

