Actievoorwaarden Bynco Paasactie 2021
Koop in de periode 29 maart tot en met 5 april 2021 een auto via onze website en krijg 18 maanden
Bynco garantie gratis. Aan deze Bynco Paasactie zijn enkele voorwaarden verbonden. Het is van
belang dat u deze voorwaarden goed doorneemt, voordat u instemt met het meedoen van deze actie.
1. De looptijd van deze winactie is van vrijdag 2 april 2021 tot en met maandag 5 april 2021.
2. Om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie, dient u een definitieve order van een
auto te plaatsen in deze periode.
3. Auto’s aangeboden door particulieren en/of private leaseauto’s komen niet in aanmerking voor
deze actie.
4. Indien er nog fabrieksgarantie op het voertuig geldig is, geldt de looptijd van de
fabrieksgarantie. Als deze korter is dan 18 maanden vanaf datum van aflevering wordt de
fabrieksgarantie aangevuld met Bynco-garantie, tot een totale garantieduur van 18 maanden
vanaf moment van tenaamstelling.
5. Op bestellingen met een financieringsaanvraag geldt de Paasactie ook.

Terms and Conditions of the Bynco Easter Campaign 2021
Buy a car via our website in the period 29 March to 5 April 2021 and receive 18-months Bynco
warranty for free. A number of conditions are attached to this Bynco Easter promotion. It is important
that you read these conditions carefully before you agree to participate in this promotion.
1. The duration of this campaign is from Friday, April 2, 2021 to Monday, April 5, 2021.
2. To be eligible for the extended warranty, you must place a final order for a car during this period.
3. Cars offered by private individuals and / or private lease cars are not eligible for this promotion.
4. If a manufacturer's warranty is still valid on the vehicle, the term of the manufacturer's warranty
applies. If it is shorter than 18 months from the date of delivery, the manufacturer's warranty is
supplemented with Bynco warranty, up to a total warranty period of 18 months from the moment of
registration.
5. The Easter promotion also applies to orders with a financing request.

