
THE “500 family 120th Special Series” ACTIE VOORWAARDEN 

 

FCA Nederland Singapourestraat 92-100 1175RA Lijnden KvK registratie nummer 33164133, (de 

"promoter") lanceert een gratis cadeau ter ere van de 120the verjaardag van Fiat, bij aankoop van een 

nieuwe Fiat 500120th editie of 500X 120th editie. De promotie wordt uitgevoerd conform te onderstaande 

regels: 

 

1. Promotie periode 

Actie periode 05/03/2019 to 31/12/2019 bij alle officiële Fiat dealers (Hierna omschrijven als "Dealer(s)").  

 

2. Gepromote producten  

De volgende modellen van de Fiat 500 familie vallen onder deze promotie: 

Fiat 500 120th; 

Fiat 500X 120th; 

(Hierna genoemd als de gepromote producten”) 

 

3. Voorwaarden en beperkingen 

Om gebruik te maken van deze actie moeten de kopers minimaal 18 jaar oud zijn en inwoner van Nederland 

zijn (Deze actie is geldig voor klanten die de auto hebben aangeschaft tussen 5 maart 2019 en 31 december 

2019. ("Actie periode") bij de Dealer.  

Iedere klant die gebruik maakt van dit aanbod is bekend met deze actie voorwaarden en is hiermee akkoord 

gegaan.  

 

4. Gratis cadeau 

Klanten die gedurende de actie periode een auto heeft gekocht, en in lijn met punt 5, ontvangen dit 

cadeau. Het cadeau betreft een 3 maanden gratis gebruik van Apple Music (Gratis cadeau) wat een 

verkoopwaarde heeft £29.97. (Waarde afhankelijk van de wisselkoers in Euro’s). Om twijfel te voorkomen 

Apple Music heeft geen connectie met deze communicatie.  

Nieuwe inschrijvingen voor Apple Music, ontvangen bovenop de eerder genoemde 3, nog eens 3 maanden 

gratis Apple Music, zodat de klant 6 maanden Apple Music kan gebruiken.  

Meer informatie over de voorwaarden van Apple Media Services zijn beschikbaar op: 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.  

 

5. Hoe het gratis cadeau te ontvangen 

Gedurende de actie periode ontvangt iedere koper van een gepromoot product (zoals onder punt 2 staat 

beschreven) ontvang een gratis cadeau (zoals onder punt 4 staat beschreven) 

Op het moment van afleveren van het gepromoot product de klant ontvangt een “welkoms brief” met daarin 

informatie over het gratis cadeau. Om het gratis cadeau te activeren de klant moet de MyFiat site bezoeken: 

www.myfiat.nl Vanaf 18 maart kan iedere koper van het gepromote product het formulier invullen 

voorzien van Naam, voornaam, E-mailadres en Indentificatie code wat geprint staat op de “welkoms brief” 

en het Chassisnummer (VIN Vehicle Identification Number) 

 

 

 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/
http://www.myfiat.nl/


Op het moment dat de klant de registratie gecompleteerd heeft, wordt de klant doorverwezen naar de Apple 

Music website, waar de klant op moet inloggen (als je al een Apple Music account hebt) met een activatie 

code. Mocht de klant geen Apple Music account hebben dan moet de klant hiervoor een account aanmaken 

om het gratis cadeau te activeren. Klanten kunnen tot 30/09/2020 een gratis cadeau activeren. Aan het eind 

van de gratis periode, voor gebruik van Apple Music, moet de klant zelf bij Apple Music aangeven geen 

gebruik meer te willen maken van deze service. Anders belast Apple Music de standaard kosten door aan 

de klant. 

 

De voorwaarden voor het gratis cadeau van Apple Media Services zijn beschikbaar op: 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ De promotor van de actie heeft geen 

aansprakelijkheid in relatie tot de inschrijvingen bij Apple Music. 

 

6. Persoonlijke data: 

Iedere informatie, inclusief persoonlijke data, verkregen van de klant gedurende de aankoop van 

het gekochte gepromote product, wordt opgeslagen en gebruikt door de promoter en de bedrijven 

die onderdeel uitmaken van de groep, leveranciers en of bedrijven waarmee een overeenkomst 

bestaat om zo de actie te administreren. Dit is conform het privacy beleid wat is te vinden op 

https://www.fiat.nl/privacy 

Bij gebruik making van deze actie, gaat de klant akkoord naar de promotor voor data verzameling van 

persoonlijke informatie en heeft kennis genomen van en het promotors privacy beleid geaccepteerd.  

 

7. General: 

De promotor behoudt het recht voor om de actie aan te passen, te verlengen, opschorten of te 

annuleren. Voor iedere keer dat de voortgang van de actie onmogelijk gemaakt wordt als gevolg 

van de voorwaarden. In het uitzonderlijke geval dat de promotie wordt geannuleerd, zullen 

klanten op dezelfde manier op de hoogte worden gesteld van deze aanpassing van de 

voorwaarden, zoals dit in normale omstandigheden gebeurd. 

De promotor kan een klant uitsluiten van de actie, of van het ontvangen van het gratis cadeau  als 

er geen discretie is en ondermijnt de legitieme uitvoering van de promotie zoals bedreigen, hacken, 

bedrog of niet eerlijke praktijken, of de intentie heeft om beïnvloeding, misbruik maken van, bedreigen van 

iedere andere klant of vertegenwoordigers van de promotor.  
De promotor is niet verantwoordelijk voor iedere fout in deze voorwaarden of activiteiten die vallen buiten 

het redelijke te controleren gebied. De promotie is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de leverancier. 

Het gratis cadeau is niet overdraagbaar of in geld uit te keren. Andere condities dan in deze voorwaarden 

zijn omschreven zijn niet mogelijk.  

De promotor kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigingen, verlies, verwondingen of 

uitgaven die veroorzaakt zijn door de klant die direct te linken zijn aan deze promotie/acceptatie van dit 

gratis cadeau.  

Klanten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor welke belasting dan ook gelinkt aan dit gratis cadeau. 

Fouten van de promotor die gelinkt aan deze rechten blijven rechtsgeldig. In welk stadium dan ook.  

 

 

In het geval van geschillen is het besluit van de promotor niet aan te vechten. 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/
https://www.fiat.nl/privacy


Akkoord gaan met deze voorwaarden is de enige manier om gebruik te maken van deze actie. Hetzelfde 

geldt voor het invullen van de actie, waarbij de koper ook akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 

Als een voorwaarde van deze promotie ongeldig of in strijd is met de wet, wordt deze geacht te kunnen 

worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen in dit document, en de rest van de 

promotieregels blijven van kracht. 

Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

 

 


