
Gebruiksvoorwaarden Mitsubishi Eclipse Cross PHEV-promotie 
 

1. Algemeen 
 
1.1 Deze  Gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV-promotie zijn van 
toepassing op het gebruik van de Mitsubishi laadpas verstrekt tijdens de Mitsubishi Eclipse 
Cross PHEV Electric Bonus actieperiode die wordt aangeboden en verstrekt aan de Klant 
door Mitsubishi Motor Sales Nederland (MMSN) in samenwerking met TravelCard B.V. 

 
1.2 Door gebruik van de Mitsubishi Laadpas accepteert de Klant de toepasselijkheid en 
geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van TravelCard 
B.V. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van 
TravelCard B.V. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de  Gebruiksvoorwaarden en 
de Algemene Voorwaarden van TravelCard B.V., prevaleren de bepalingen van de  
Gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV-promotie. Definities die zijn 
aangegeven met een hoofdletter hebben de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene 
Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gedefinieerd in deze Gebruiksvoorwaarden. 
 
1.3 Het aanbod zoals verstrekt aan de Klant is alleen geldig in combinatie met de aankoop 
van een nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV van een Erkend Mitsubishi Dealer. De 
Mitsubishi Laadpas kan alleen worden gebruikt door de Klant, zolang de Klant in het bezit 
is van de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. De Mitsubishi Laadpas mag niet worden gebruikt 
voor een ander Elektrisch Voertuig.  
 
1.4 De Mitsubishi Laadpas is persoonlijk, niet-overdraagbaar en kan alleen worden 
gebruikt om de door de Klant gekochte Mitsubishi Eclipse Cross PHEV te laden. De 
Mitsubishi Laadpas is alleen geschikt voor eigen gebruik en niet voor commerciële 
doeleinden. Als MMSN en/of TravelCard B.V. vermoedt of weet dat er sprake is van 
Onrechtmatig gebruik, dan heeft MMSN het recht om - zonder ingebrekestelling of 
(voorafgaande) waarschuwing - de Mitsubishi Laadpas onmiddellijk te blokkeren zonder 
enige vorm van compensatie voor de Klant.  
 
1.5 MMSN behoudt zich het recht voor om de  Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, 
inclusief de daarin genoemde vergoedingen en/of het aanbod zoals verstrekt aan de Klant 
voortijdig te beëindigen, in welk geval geen vergoeding van TravelCard B.V. of Mitsubishi 
kan worden gevorderd. Als de voorwaarden worden gewijzigd, zal een gewijzigde versie 
van de  Gebruiksvoorwaarden zo snel als mogelijk op https://www.mitsubishi-
motors.nl/campagne/electric-bonus worden geplaatst en zullen zij vanaf dan van 
toepassing zijn. Als de Klant het gebruik van de Laadpas en na een wijziging van of 
toevoeging aan de  Gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV-promotie 
en/of de Algemene Voorwaarden onverminderd voortzet, dan wordt de Klant geacht de 
nieuwe versie van de  Gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV-
promotie en/of de Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. 
 
 
  

https://www.mitsubishi-motors.nl/campagne/electric-bonus
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2. Mitsubishi Laadpas 
 

2.1 De Klant krijgt tijdens de actieperiode een Mitsubishi laadpas. Op het gebruik van de 
Mitsubishi laadpas zijn deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden uiteengezet in de 
Algemene Voorwaarden van TravelCard B.V. van toepassing. 
 
2.2 De Mitsubishi laadpas kan alleen worden gebruikt voor het opladen bij 
publieke oplaadpunten, exclusief snellaadpunten (laadpunten met een laadvermogen 
van meer dan 22 kW). Het gebruik van de Mitsubishi laadpas is beperkt tot Nederland. 
 
2.3 Het gebruik van de Mitsubishi laadpas is gebonden aan een Fair use-beleid. Dit Fair 
use-beleid bevat het principe dat het alleen van toepassing is voor het laden van de 
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV tot een maximum laadbedrag van € 500. Zodra dit 
maximum door de Klant wordt bereikt, blokkeert TravelCard B.V. onmiddellijk - zonder 
voorafgaande kennisgeving - de Mitsubishi laadpas.  
 
2.4 De Mitsubishi Laadpas heeft een geldigheid tot en met 31 maart 2023 Hierna kan de 
Mitsubishi laadpas niet meer worden gebruikt om te laden en zal TravelCard B.V. de 
Mitsubishi laadpas permanent blokkeren. 
 
2.5 TravelCard B.V. is te allen tijde gerechtigd om één of meerdere (Publieke) Laadpalen te 
verwijderen en / of toegang tot een of meer (Publieke) Laadpalen in het Partnernetwerk te 
weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting jegens de Klant. 
 
3. Definities 

 
3.1 Erkend Mitsubishi Dealer: is een door Mitsubishi aangewezen bedrijf dat gemachtigd 
is om de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV te verkopen. 

 
3.2 Mitsubishi Laadpas: is de laadpas die door TravelCard B.V. in opdracht van MMSN aan 
de Klant wordt verstrekt en die hoort bij de aankoop van een Mitsubishi Eclipse Cross 
PHEV van een Erkend Mitsubishi Dealer tijdens de Promotieperiode. De Mitsubishi laadpas 
toont zowel het Mitsubishi logo als het merk TravelCard B.V. 
 
3.4 Klant: is de natuurlijke of rechtspersoon die een Mitsubishi Eclipse Cross PHEV-
voertuig bij een Erkend Mitsubishi Dealer koopt. Een Klant is ook de Eindgebruiker. 
 
3.5 Onrechtmatig gebruik: is het onredelijke gebruik van de Mitsubishi laadpas (ter 
beoordeling van MMSN en TravelCard B.V.), het gebruik van de Mitsubishi laadpas door een 
andere persoon dan de Klant, het gebruik van de Mitsubishi laadpas voor een ander 
Elektrisch Voertuig dan de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, evenals het gebruik dat 
voortkomt uit commerciële exploitatie, of het ongeoorloofde gebruik van de Mitsubishi 
laadpas. 
 
3.6 Actieperiode: De periode waarin de promotie wordt aangeboden die loopt van 1 
september 2022 tot 16 oktober 2022. De periode waarin de Klant gebruik kan maken van 
de bij aankoop van een Mitsubishi Eclipse Cross PHEV van een Erkend Mitsubishi Dealer 
aangeboden Mitsubishi Laadpas eindigt op 31 maart 2023.  
 



3.7 MMSN: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. 
 

4. Privacy en informatie 
 

4.1 Ter uitvoering van de actie zal MMSN slechts noodzakelijke (persoonlijke) gegevens aan 
TravelCard B.V. verstrekken. TravelCard B.V. zal persoonsgegevens zorgvuldig verwerken 
in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar 
Privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden op https://travelcard.nl/privacyverklaring/. 
 
 
5. Diversen 

 
5.1 Deze  Gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV-promotie, 
Mitsubishi laadpas en alle genoemde Diensten worden beheerst door Nederlands recht. 
 
5.2 Eventuele klachten en / of opmerkingen over dit aanbod en de voorwaarden kunnen 
worden gemeld aan de Klantenservice zoals vermeld op onze website 
https://www.mitsubishi-motors.nl/ of via contact@mmsn.nl. 
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