
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2013 biedt Kärcher als enige aanbieder een innovatie:  

de hogedrukreiniger met 'Water Cooled' motor. 

Dit heeft tal van voordelen: verbeterde reinigingsprestatie, 

langere levensduur, lager geluidsniveau! 

Om je te overtuigen van de kracht en lange levensduur 

van de Kärcher Water Cooled hogedrukreinigers, 

bieden wij je 5 jaar garantie op deze toestellen! 

Bezoek ons tijdens onze Lenteactie Home and Garden van 29 maart tot 9 mei 2015 en maak kennis met het 

uitgebreide Kärcher assortiment. 

K  A  R  C  H  E  R             C  E  N  T  E  R           A  U  T  O  V  A  K   

DE VILLERMONTSTRAAT 32    2550  KONTICH       TEL. 03 450 93 95         info@karcher-center-autovak.be 

www.karcher-center-autovak.be 

mailto:info@karcher-center-autovak.be
http://www.karcher-center-autovak.be/


 

WAT WIN JE? 

Een Kärcher hogedrukreiniger K 4 Car & Home met T-racer 250 

met watergekoelde motor én 5 jaar garantie 

ter waarde van € 330! 

WAT MOET JE DOEN OM DEZE PRIJS TE WINNEN? 

1.      Ga naar onze Facebook-pagina www.facebook.com/autovak en klik op ‘vind ik leuk’. 

          
 

2. Deel het bericht van deze wedstrijd (met de filter op ‘openbaar’) op jouw Facebookprofiel. 
 

2.   Stuur het antwoord op onderstaande vragen samen met je naam, je adres en je geboortedatum  

naar wedstrijd@autovak.be 

a. Op welke datum eindigt de “Lenteactie Home and Garden” bij Kärcher Center Autovak? 

b. Hoeveel unieke bezoekers kreeg de website van Kärcher Center Autovak 

tijdens de maand april 2015? 

De wedstrijd loopt van 29 maart 2015 t.e.m. 31 mei 2015. Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die ouder is dan 
18 jaar op het moment dat de wedstrijd van start gaat met uitzondering van familie en werknemers van Autovak N.V. 
Eén deelname per uniek Facebook-profiel. Verantwoordelijk voor deze wedstrijd is Paul Vercauteren van Autovak N.V. 
Facebook draagt géén enkele verantwoordelijkheid voor deze wedstrijd. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 juni 
2015 via onze website en onze Facebook-pagina. Prijs dient ter plaatse afgehaald te worden en kan niet geruild worden. 
 

 

 

Privacyverklaring: Autovak N.V. verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze 
informatie kan door Autovak N.V. gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Autovak N.V. verbindt er zich echter toe deze 
gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. Wijzigingen aan de Autovak-Privacyregeling 
zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. In overeenstemming met de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, 
indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Autovak is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en 
beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele email adressen die de bezoeker ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de 
database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek 
kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. 

 

BELANGRIJK: zorg ervoor dat wij kunnen verifiëren dat je onze pagina leuk vindt, alsook dat 

je het bericht gedeeld hebt anders kunnen wij je deelname niet goedkeuren. Uw deelname is 

enkel geldig wanneer aan 3 bovenstaande voorwaarden is voldaan. 
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