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• Bij aanschaf van een Eclipse Cross PHEV binnen de campagneperiode krijgt de koper van 
Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. een Mitsubishi Laadpas aangeboden. 

• Voor deze actie geldt een maximum van 100 promoties (op=op)  
• Campagneperiode loopt van 27 mei 2022 tot en met 30 juni 2022.  
• Kentekenregistratie dient vóór 1 juli 2022 plaats te vinden. 
• 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.   

• De Mitsubishi Laadpas is geldig t/m 31 december 2022 of tot het maximum van € 750,- 
laadtegoed is bereikt. Hetgeen zich als eerste voordoet.  

• Deze campagne is van toepassing op particuliere en klein zakelijke orders voor de Eclipse 
Cross PHEV. Private Lease orders zijn uitgesloten van deze actie.  

• Deze campagne geldt niet voor alle overige klanten, zoals leasende klanten, dealerbedrijven, 
nationale en internationale verhuurmaatschappijen en overige bedrijven waarmee afspraken 
zijn gemaakt. 

• Deze campagne geldt niet voor de uitvoeringen; Business Intense+ en Business Executive. 
• De aanschaf van de nieuwe Eclipse Cross PHEV en ondertekening verkoopcontract dient 

plaats te vinden in de periode 27 mei 2022 t/m 30 juni 2022 bij een officiële Nederlandse 
Mitsubishi Dealer. Reeds geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie 

• De registratie/eerste tenaamstelling dient uiterlijk 30 juni 2022 plaats te vinden in Nederland 
waarna deze minimaal 6 maanden op de eerste eigenaar geregistreerd dient te blijven.  

• Eventuele fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de 
koper/berijder. Indien van toepassing is de koper/berijder zelf verantwoordelijk voor 
verwerking in de aangifte. 

• Per binnen de campagneperiode aangeschafte nieuwe Eclipse Cross PHEV kan maximaal één 
keer aanspraak gemaakt worden op dit aanbod. 

• Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig 
moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of 
meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie 
heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft overtreden. De uitsluiting van de actie 
zal schriftelijk worden medegedeeld. 

• De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Mitsubishi Motor 
Sales Nederland B.V. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen 
geven aan deze actie. Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te 
houden van producten, diensten en interessante aanbiedingen van Mitsubishi Motor Sales 
Nederland B.V., haar dealers en met haar verbonden ondernemingen. 

• U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens 
evenals van uw recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor 
marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de klantenservice van Mitsubishi Motor 
Sales Nederland B.V.. 

• Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan 
te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt. 

• Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de 
organisatie van haar acties en beheer van de website. Desondanks kan het voorkomen dat 
de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele 
onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website www.mitsubishi-motors.nl 
of andere door Mitsubishi Motors Nederland B.V. openbaar gemaakte (promotionele) 
materialen, kunnen niet aan Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. worden tegengeworpen 
noch enige verplichting aan Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. doen ontstaan. 



• Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u 
contact opnemen met uw officiële dealer. De officiële dealer kan u ook informeren of deze 
actie te combineren is met andere nationale en/of dealer acties. 


