
	  

WEDSTRIJDREGLEMENT: 
Bruno prepaid card actie 

 
1. N.V. BRIM (Group Bruno), met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 

23/4, organiseert een actie om extra waarde op een Bruno prepaid card te krijgen. 
2. De actie wordt aangekondigd op publicaties van Group Bruno. De aanvang en het einde 

van de wedstrijd worden eveneens aangekondigd op deze publicaties van Group Bruno 
en in alle Bruno Service Stations.  

3. De wedstrijd richt zich tot iedereen. 
4. De klant dient een Bruno prepaid kaart aan te kopen ter waarde van € 50 of € 100. 

Wanneer deze aangekocht wordt binnen de actieduur, krijgt de klant - bovenop het 
aankoopbedrag van € 50 - € 5 extra gratis. Wanneer deze aangekocht wordt binnen de 
actieduur, krijgt de klant - bovenop het aankoopbedrag van € 100 - € 20 extra gratis. 

5. De Bruno prepaid card deelnemend aan deze actie is enkel te gebruiken voor 
shopaankopen (zonder tabak, brandstoffen, kansspelen en telecom) in een Bruno 
Service Station. Andere aan te kopen producten die hiermee niet geldig betaald kunnen 
worden, kunnen apart worden afgerekend. 

6. Bij het aankopen van de Bruno prepaid card met actie dient steeds het 
aanvraagformulier te worden ingevuld en ondertekend. 

7. De Bruno prepaid card wordt pas na aankoop geactiveerd. De bijhorende 4-cijferige 
pincode wordt achteraf via telefoon of e-mail (afhankelijk wat de klant heeft genoteerd) 
doorgegeven. 

8. Na activatie kan het opgeladen bedrag gebruikt worden binnen een termijn van 90 
dagen. Indien de activatieduur verlopen is, kan deze verlengd worden na aanvraag via 
tel. 089/840600 of administratie@groupbruno.be. 

9. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties. Er wordt geen korting op een korting 
gegeven. 

10. Elke deelnemer van de actie aanvaardt onbetwistbaar dat hun gegevens worden 
bewaard door Group Bruno.  

11. Buiten dit reglement, wordt er geen informatie m.b.t. deze actie uitgewisseld. 
12. Deelname aan de actie houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. De organisator 

behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke 
betwisting voortvloeiende uit deze actie –net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit 
reglement- op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepelijk. Geen enkele klacht zal 
telefonisch behandeld worden.  

13. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder 
beperking te aanvaarden. Deelname aan deze wedstrijd behelst volledige aanvaarding 
van dit reglement.  

 




