ONTVANG 63 CAPSULES CADEAU T.W.V. €29,70
Bij aankoop van een illy Y3 Iperespresso koffiemachine
ontvangt u 63 capsules cadeau ter waarde van €29,70.
Deze krijgt u nagestuurd na registratie op www.
illypromotions.nl/christmaspromo. De inhoud van het
cadeau wordt hieronder weergegeven. Deze promotie is
geldig vanaf 01/11/2018 tot en met 11/01/2019.

WELKE CAPSULES ZITTEN ER IN HET CADEAU?

1 blik Iperespresso capsules, normale branding (21st.)
2 blikken Iperespresso capsules, Lungo (42st.)

•
•

HOE U UW CADEAU ONTVANGT
1.
2.

3.
4.

Bezoek www.illypromotions.nl/christmaspromo
uiterlijk 15 februari 2019.
Volg de instructies op de website aandachtig, houd
het serienummer van uw machine (te vinden op
de doos) en uw aankoopbewijs bij de hand om uw
inschrijving te voltooien.
Lees de actievoorwaarden en ga akkoord met de
voorwaarden.
Na het doorlopen van de stappen en goedkeuring van
uw aankoopbewijs ontvangt u uw cadeau binnen 2
weken.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Deze promotie is geldig op de Y3 Iperespresso
machine tijdens de actieperiode.
2. Registreer uw machine online, upload uw
aankoopbewijs (kassabon of factuur) op
www.illypromotions.nl/christmaspromo
3. Tijdens het doorlopen van uw registratie, valideren wij
uw aankoop door het unieke serienummer van de
machine te controleren.
4. Het cadeau zal vervolgens naar u worden opgestuurd.
5. Uw deelname aan de promotie is definitief nadat uw
registratie is voltooid en het aankoopbewijs door ons is
ontvangen.
6. U ontvangt uw gratis capsules uiterlijk binnen twee
weken nadat uw regisitratie en aankoopbewijs door
ons zijn goedgekeurd.
7.
Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere
illy aanbiedingen of promoties, is beperkt tot één
machine per huishouden en geldt uitsluitend in
Nederland.
8. Om gebruik te maken van deze promotie dient u
woonachtig te zijn in Nederland.
9. Uw deelname wordt in behandeling genomen
nadat de registratie volledig is doorlopen en u het
aankoopbewijs heeft ingediend. Dit kan tot en met 15
februari 2019.
10. 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.
11. Deze promotie is geldig bij aankoop van een Y3
Iperespresso koffiemachine tussen 1 november 2018
en 11 januari 2019 bij de deelnemende verkooppunten
in Nederland.
12. Door uw deelname aan de promotie aanvaardt u de
bovenstaande voorwaarden.
De complete algemene voorwaarden van deze promotie
vindt u op www.illypromotions.nl/christmaspromo
Wanneer u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen
via 0800- 235 45 59 of via
klantenservice@illy.com

