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Deze algemene voorwaarden prevaleren in het geval van enig conflict of enige inconsistentie met andere
communicaties, waaronder advertenties of promotiemateriaal. Instructies voor deelname en het claimen van
de korting worden gezien als onderdeel van de algemene voorwaarden. Bewaar een kopie ter informatie.

1. De Promotie
1.1. De promotor van de promotie (de 'Promotie') is Shell EV Charging Solutions B.V. (de

'Promotor').
1.2. De Promotie is beschikbaar tot het oplaadkrediet van € 100 volledig is gebruikt na activatie van

de promotie of om 23:59 uur GMT op 31 december 2023, indien dit eerder komt
('Promotieperiode'). De promotie kan worden geactiveerd ('Activeringsperiode') vanaf 00:00
uur GMT op 1 oktober 2022 tot 23:59 uur GMT op 31 maart 2023.

2. Deelnemende laadpunten
2.1. De Promotie is beschikbaar voor gebruikers van de Shell Recharge-App bij alle laadpunten in

het Shell Recharge-roamingnetwerk in Nederland ('Deelnemende Laadpunten').

3. De aanbieding
3.1. De Promotie geeft deelnemers recht op een korting van 100% (honderd procent) op alle

EV-laadtransacties bij Deelnemende Laadpunten gedurende de periode die wordt genoemd in
clausule 3.3 hieronder.

3.2. De Promotie kan door deelnemers worden geactiveerd in de Shell Recharge-App door de BYD
partnercode in te voeren in het gedeelte Acties & Kortingen in de app, gevolgd door hun unieke
promotiecode die wordt verstrekt door de dealer.

3.3. De Promotie is beschikbaar voor een deelnemer tot het krediet van € 100 is gebruikt,
onderhevig aan clausule 1.2 hierboven. De Promotie kan op elk moment worden geactiveerd
gedurende de Activeringsperiode.

3.4. Details van de Deelnemende Laadpunten zijn beschikbaar in de Shell Recharge-App.
3.5. De korting die wordt beschreven in clausule 3.1 is zichtbaar in het previewscherm van het

laadpunt in de Shell Recharge-App.
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4. Aanvullende voorwaarden
4.1. Als enig onderdeel van deze Promotie, om welke reden dan ook, niet loopt zoals gepland, mag

de Promotor de Promotie naar eigen goeddunken annuleren, beëindigen, aanpassen of
uitstellen.

4.2. De Promotor en haar gelieerde agenten en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies
(waaronder, maar niet beperkt tot, indirecte, speciale of gevolgschade of verlies van winsten),
geleden kosten of schade (of dit nu wel of niet voortvloeit uit iemands nalatigheid) in verband
met deze Promotie, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die middels wetgeving niet
kan worden uitgesloten (waaronder persoonlijk letsel, overlijden en fraude), in welk geval die
aansprakelijkheid beperkt is tot het door de wet bepaalde minimum.

4.3. Als zich een daad, nalatigheid, evenement of omstandigheid voordoet die buiten de redelijke
controle van de Promotor ligt en die ervoor zorgt dat de Promotor zich niet aan deze algemene
voorwaarden kan houden, is de Promotor niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming of
vertraging bij het uitvoeren van haar verplichtingen.

4.4. De Promotor mag deze algemene voorwaarden op enig moment en volledig naar eigen
goeddunken aanpassen of wijzigen.

4.5. Door deel te nemen aan deze Promotie gaan deelnemers ermee akkoord dat zij gebonden zijn
aan deze algemene voorwaarden.

4.6. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het
Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit
of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de
Nederlandse rechter.
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