
ACTIEVOORWAARDEN 
Super Soco CU cashback 

 

1. Door deelname aan de cashback actie accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden 
2. Deze actie is alleen geldig bij aankoop van een Super Soco CU gedaan op de officiële 

Nederlandse Super Soco website (http://www.vmotosoco.nl) of bij één van de officiële 
Super Soco dealers (https://vmotosoco.nl/pages/dealers) 

3. De CU cashback actie geldt op aankopen van een Super Soco CU 
(https://vmotosoco.nl/products/cu) in de periode van 1 juli t/m 30 september 2022.  

4. Het registreren van de cashback is mogelijk van 1 juli t/m 31 oktober 2022. Als de registratie 
van de cashback actie niet voor 31 oktober 2022 heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op 
de cashback. 

5. Super Soco Nederland streeft ernaar het geldende cashback bedrag, bij een geldige 
registratie, binnen 5 weken na datum van registratie te voldoen via storting van het bedrag 
op een Nederlands bankrekeningnummer. 

6. De registratie van de cashback kan gedaan worden via: 
(https://vmotosoco.nl/pages/cashbackcuregistratie) 

7. Uitsluitend geregistreerde aankopen middels het online registratieformulier en voorzien van 
een kopie van het aankoopbewijs en kenteken, worden in behandeling genomen.  

8. Private lease en financial leasecontracten zijn uitgesloten van deze actie. Deze actie geldt 
alleen voor directe aankopen.  

9. Deelname aan de actie staat open voor iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of 
verblijfplaats in Nederland die op het moment van deelname ouder is dan 16 jaar. 

10. Het recht op de cashback komt te vervallen na ontbinding van de oorspronkelijke 
koopovereenkomst. 

11. Het recht op een cashback is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor 
contant geld of andere goederen. 

12. Het aanbod geldt voor maximaal 1 deelname per adres en IBAN-rekeningnummer.  
13. Producten die in het kader van retournering bij internetaankopen zijn teruggestuurd of 

door de dealer uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor 
deelname aan de actie. Heeft u uw aanvraag echter al ingediend, dan dient u het bedrag 
volledig en zonder aftrek aan Super Soco Nederland terug te storten. 

14. Super Soco Nederland behoudt zich het recht om een actie vroegtijdig te beëindigen. 
Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.  

15. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 
actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-
Nederland. 

16. Super Soco Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 
17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen 

door Super Soco Nederland. 
18. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de actie kunnen schriftelijk gesteld 

worden via (https://vmotosoco.nl/pages/contact-formulier)  
 

Opgemaakt te Ede, 29 juni 2022 
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