
 

BOLERO ACTIEVOORWAARDEN  
 
1. De actie   
 
1.1 Gedurende de looptijd van deze actie kan de koper van een Batavus Bolero een gratis fietstas 
krijgen van Batavus. Op deelname zijn deze actievoorwaarden van toepassing.  
 
1.2 Deze actie begint op 16 april 2018 en eindigt op 31 mei 2018.    
 
1.3 Om deel te kunnen nemen aan de actie moeten voor of uiterlijk op 30 juni 2018 de volgende 
handelingen worden verricht:     
 

- Vul een geldige actiecode (te vinden op de actiepagina) in op www.batavus.com/actie   
- Vul de benodigde gegevens in  
- Kies de gewenste tassen uit het actie-aanbod  

 
1.4 De tassen worden binnen 3 weken daarna geleverd door Juncker Bike Parts.  
 
1.5 De actie geldt enkel op de 2018 Bolero-fietsen. Dat zijn de volgende modellen:  
 

Artikelnummer Omschrijving fietsen 

BC101230 Batavus Bolero Dames Lichtblauw 48 cm 

BC101231 Batavus Bolero Dames Lichtblauw 53 cm 

BC101232 Batavus Bolero Dames Lichtblauw 57 cm 

BC101233 Batavus Bolero Dames Lichtblauw 61 cm 

BC100829 Batavus Bolero Dames Donkerblauw mat 48 cm 

BC100830 Batavus Bolero Dames Donkerblauw mat 53 cm 

BC100831 Batavus Bolero Dames Donkerblauw mat 57 cm 

BC101002 Batavus Bolero Dames Donkerblauw mat 61 cm 

BC500370 Batavus Bolero Heren Donkerblauw mat 53 cm 

BC500371 Batavus Bolero Heren Donkerblauw mat 57 cm 

BC500372 Batavus Bolero Heren Donkerblauw mat 61 cm 

BC500463 Batavus Bolero Heren Donkerblauw mat 65 cm 

 
 
2. De voorwaarden  
 
2.1 Deze actie loopt zolang de voorraad strekt. Deelname staat alleen open voor in Nederland en 
België woonachtige natuurlijke personen. Medewerkers van Accell Nederland B.V. zijn uitgesloten van 
deelname. 
 
2.2 De voucher en de actiecode zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De voucher is niet 
inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Batavus. 
 
2.3 Batavus mag deze actievoorwaarden op ieder moment wijzigen of de actie staken, zonder dat 
Batavus daardoor tot enige vergoeding gehouden is.  
 
2.4 Gebruik van de Batavus ter beschikking gestelde fietstassen is voor rekening en risico van de 
deelnemer.  
 
2.5 De algemene voorwaarden Accell Nederland B.V., die van toepassing zijn op de koop van de 
Batavus Bolero, zijn ook van toepassing op deze actie en de levering van de tas.    

http://www.batavus.com/actie

