Promotie speciaal Fortens™ 360°-pakket
Voorwaarden – Hyster
1. Deze verkoopactie wordt georganiseerd door Hyster-Yale UK Limited (Hyster-Yale ).
Geregistreerd kantoor: Hyster-Yale UK Limited, 4.5 Centennial House, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk.
2. De speciale verkoopactie voor het Fortens™ 360°-pakket is alleen van toepassing op bestellingen
gemaakt tussen 1 augustus 2018 (09:00 GMT) en 31 maart 2019 (24:00 GMT).
3. Het recht op blauwe voetgangerswaarschuwingslampen en panoramische spiegels die in het
kader van de verkoopactie beschikbaar zijn, geldt niet voor bestellingen die na de afloopdatum
van de actie worden ontvangen.
4. De speciale promotie voor het Fortens™ 360°-pakket is alleen van toepassing op bestellingen
gedaan door specifieke Hyster-dealers.
5. De verkoopactie is beperkt tot de volgende modellen: H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT.
6. Alle promoties moeten ofwel rechtstreeks ofwel via uw lokale dealer worden aangekocht via
NOVO.
7. De actie is alleen geldig als de betaling voor de truck binnen 30 dagen na factuurdatum is
ontvangen.
8. De koper is verantwoordelijk voor de aankoop van het juiste pakket. Alle details met betrekking
tot deze verkoopactie zijn verkrijgbaar bij de Territory Managers.
9. Deze promotie kan niet worden ingeruild voor een ander alternatief of worden gebruikt in
combinatie met een andere actie.
10. Hyster-Yale aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor promoties die niet succesvol zijn
afgerond als gevolg van een technische fout, technische storing, computerhardware- of
softwarestoring, satelliet-, netwerk- of serverstoring van welke aard dan ook, of als er om welke
reden dan ook een technische onderbreking, fout of sitestoring optreedt bij online bestellingen,
Hyster-Yale aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onvolledige aankopen en
onvolledige aankopen worden niet als geldig beschouwd om aanspraak te kunnen maken op
deze promotie. Hyster-Yale aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor aankopen die om
welke reden dan ook niet zijn voltooid.
11. Hyster-Yale is niet aansprakelijk voor het nakomen van zijn verplichtingen in het kader van de
verkoopactie wanneer het bedrijf niet daartoe in staat is als gevolg van omstandigheden waarop
het geen invloed kan uitoefenen en is in dergelijke omstandigheden niet verplicht u te
compenseren.
12. Hyster-Yale behoudt zich het recht voor:
a. om de aanvaarding van een bestelling te weigeren wanneer het toegepaste aanbod naar
zijn redelijke mening ongeldig is of het voorwerp deel uitmaakt van frauduleuze
activiteiten;
b. om de actie te allen tijde nietig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te wijzigen;
c. om de voorwaarden van deze actie te allen tijde te wijzigen;
zonder enige aansprakelijkheid.
13. De verkoopactie is onderhevig aan Engels recht en kopers onderwerpen zich aan de jurisdictie
van de Engelse rechtbanken.
**

