CONSUMENTENVOORWAARDEN

UITLEG

HOE ONTVANG IK DE CAPSULES?

Tot en met 30 juni 2019 ontvang je bij aankoop van een
Y3 of X7.1 Iperespresso koffiemachine gratis capsules. De
hoeveelheid hiervan hangt af van het gekochte model, dit
vindt je hieronder.

1.
2.

3.
4.

WELKE CAPSULES ZITTEN ER IN HET CADEAU?
Bij aankoop van een Y3 ontvangt de eindgebruiker 42
Lungo Iperespresso capsules en 21 Classico Iperespresso
capsules cadeau.
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Bij aankoop van een X7.1 ontvangt de eindgebruiker 42
Lungo Iperespresso capsules en 42 Classico Iperespresso
capsules cadeau.

Bezoek en registreer jouw machine online op www.
illypromotions.nl/springpromo vóór 15 juli 2019.
Volg de instructies op de website aandachtig, houd
het serienummer van jouw machine (te vinden op
de doos) en jouw aankoopbewijs bij de hand om de
inschrijving te voltooien.
Lees de actievoorwaarden en ga akkoord met de
voorwaarden.
Na het doorlopen van de stappen en goedkeuring van
jouw aankoopbewijs ontvang je jouw cadeau binnen
3 weken.
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Deze promotie is uitsluitend geldig bij aankoop
van een Y3 en/of X7.1 Iperespresso machine tussen
1 mei 2019 en 30 juni 2019 bij de deelnemende
verkooppunten in Nederland.
Deelname aan de promotie is pas definitief nadat de
registratie is voltooid en het aankoopbewijs door ons
is ontvangen, gecontroleerd en gevalideerd.
Om gebruik te maken van deze promotie dient
de machine gekocht te zijn in Nederland, bij de
deelnemende illy klanten.
Je dient woonachtig te zijn in Nederland.
Jouw deelname wordt in behandeling genomen,
nadat de registratie volledig is doorlopen en het
aankoopbewijs is ingediend. Dit dient vóór 15 juli
voltooid te zijn.
Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere
illy aanbiedingen of promoties.
De promotie is geldig zolang de voorraad strekt.
Indien een product niet meer voorradig is, behoudt illy
het recht om dit te vervangen voor een gelijkwaardig
product. Indien de capsules niet meer voorradig zijn
behoudt illy het recht om de promotie vroegtijdig
te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal bekend
worden gemaakt op illypromotions.nl.
Met deelname aan de promotie aanvaar je de
bovenstaande voorwaarden.

Wanneer je vragen hebt kun je contact met ons opnemen via
0800- 235 45 59 of via klantenservice@illy.com

