
 

 

 

 

 

ACTIEVOORWAARDEN ACCESSOIRECHEQUE T.W.V. € 350 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verstrekking van de accessoirecheque t.w.v. €350, 

die wordt uitgereikt door Nissan Financial Services (hierna: “NFS”).  

 

Deelname  

Om aanspraak te maken op een accessoire cheque moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. U heeft in de periode 1 juli 2021 t/m 31 augustus 2021 een aanvraag ingediend voor een 

nieuwe Nissan met Private Lease of Operational Lease; of 

2. U heeft in de periode 1 juli 2021 t/m 31 augustus 2021 een aanvraag ingediend voor een 

nieuwe Nissan met Aflopend krediet (huurkoop) of Financial Lease met een minimaal 

gefinancierd bedrag van €7500; en  

3. De accessoire dient opgenomen te zijn in het contract; en 

4. Deelname is enkel van toepassing op door NFS aangewezen voertuigen uit voorraad met 

uiterste registratiedatum 30 september 2021.  

 

U neemt automatisch deel aan de actie indien u voldoet aan bovenstaande voorwaarden.  

 

Overige voorwaarden 

1. De gekozen cheque is enkel toepasbaar bij aanschaf van het betreffende voertuig; 

2. De gekozen cheque kan niet worden omgezet in enige vorm van korting, contanten of 

andere waarden bij NFS; 

3. De accessoire cheque kan niet worden gebruikt als aanbetaling op het contract; 

4. De accessoire cheque is enkel geldig op originele Nissan accessoires; 

5. NFS heeft het voorbehoud de actie eerder te beëindigen indien het budget niet meer 

toereikend is. 

 

Privacyverklaring 

In het kader van haar dienstverlening en ten behoeve van de verstrekking van de Nissan 

accessoire cheque verwerkt NFS persoonsgegevens volgens de toepasselijke wettelijke norm. 

Indien u zich meer informatie wil verschaffen over de verwerkingen kunt u de Privacyverklaring 

van NFS raadplegen. 

 

Vragen over deze actie? 

Neem voor vragen, opmerkingen en klachten over deze actie telefonisch contact op met NFS via 

020 354 96 66. 

 

Over Nissan Financial Services 

Nissan Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden 

door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V.. gevestigd te 

Schiphol-Rijk (KvK-nummer 30055070, AFM-vergunningsnummer 12009781).  

https://www.nissan.nl/content/dam/Nissan/nissan_europe/NL/services/finance/Pdfs-downloads-formulieren/RCI%20November/RCI_privacyverklaring_mei_2018.pdf

