
 
1. ALGEMEEN 
1.1 De voorjaarspromotie met koffiegift (de “Koffiegift”) wordt uitgeschreven door illycaffè S.p.A. vestiging 
Nederland (‘’illy’’),  statutair gevestigd te ’s-Gravendeel en kantoorhoudende aan Mijlweg 12 (3295 KH). 
 
1.2 Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de voorjaarsactie met koffiegift (de 
“Actie”). 
  
2. DUUR 
De Actie vindt plaats vanaf 30 april 2016 tot en met 1 juli 2016 (“De Actieperiode”).  
De mogelijkheid om u aankoop te registreren via de website illypromotions.nl is vanaf 30 april 2016 tot en met 1 
augustus 2016 (de “ Registratieperiode’’). Wanneer de Registratieperiode is afgelopen (1 augustus 2016) vervalt 
het tegoed op de Koffiegift. 
 
3. ACTIEPRODUCTEN 
De Iperespresso machines welke deelnemen aan de actie (de “Actieproducten”) zijn: 

 X7.1 (alle edities) 

 Y5 

 Y5 Milk 

 X1  

 X9 
 
4. DEELNAME 
4.1 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk door aankoop van de Actieproducten gedurende de Actieperiode. 
4.2 De Actieproducten dienen aantoonbaar in Nederland te zijn aangekocht. 
4.3 Wanneer u wilt deelnemen aan de Actie zal u op de actiewebsite illypromotions.nl alle gevraagde gegevens 
moeten invullen en een kopie of scan van uw aankoopbewijs moeten uploaden. 
4.4 Het aankoopbewijs van het Actieproduct dient voorzien te zijn van de volgende gegevens: 
versie machine, aankoopbedrag, datum van aankoop en de naam en adres van de  verkopende partij.  
De bon of factuur, welke als aankoopbewijs fungeert, dient volledig zicht- en leesbaar te zijn toegevoegd bij uw 
registratie. 
4.5 illy heeft de mogelijkheid uw actie te weigeren (bijvoorbeeld bij het onvolledig of onjuist invullen van uw 
gegevens op de actiesite, onduidelijk aankoopbewijs of het vermoeden van fraude). Er zal dan altijd telefonisch of 
per mail contact worden opgenomen. 
 
5. KOFFIEGIFT 
5.1 Door het aanschaffen van één van de Actieproducten en het volledig invullen van het invulformulier op de 
website illypromotions.nl heeft u recht op een Koffiegift bestaande uit 105 capsules en twee porseleinen espresso 
kop en schotels. De Koffiegift zal naar het door u opgegeven postadres worden verzonden. 
5.2 De Koffiegift is niet inwisselbaar voor contanten. 
5.3 De Koffiegift is niet geldig in combinatie met andere acties/aanbiedingen. 
5.4 De Koffiegift mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
5.5 Het recht op een koffiegift zal vervallen wanneer de machine retour gebracht wordt bij het verkooppunt. 
 
 
6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 
6.1 Persoonsgegevens die illy verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het 
gegevensbestand van illy en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden 
behandeld. 
6.2 De door deelnemers verstrekte gegevens zullen door illy worden gebruikt – indien hiervoor uitdrukkelijk 
toestemming is gegeven–  voor effectiviteitanalyse van de Actie  en om de deelnemer op de hoogte te brengen van 
verdere acties en aanbiedingen. 
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7. AANSPRAKELIJKHEID 
7.1 illy is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw Koffiegift. 
7.2 illy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onjuist vermelden van uw gegevens. Deze zijn door u als 
deelnemer zelf ingegeven. 
7.3 illy is niet aansprakelijk voor: 
a. eventuele typ-, druk- of zetfouten; 
b. enige schade veroorzaakt door, of voortvloeiende uit, de Actie; 
c. enige schade als gevolg van het wijzigen, dan wel beëindigen van de Actie;  
d. enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n); 
e. het ontbreken van apparatuur (hardware en software) welke nodig is voor de registratie t.b.v. het verkrijgen van 
de Koffiegift. 
  
8. SLOTBEPALINGEN 
8.1 illy behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te 
beëindigen, te onderbreken of te wijzigen. Ook de Actievoorwaarden en/of de actieperiode en/of de prijzen te 
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn 
jegens de deelnemers en/of jegens derden. 
8.2 Wijziging of aanpassing van deze Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door 
illy  (onder meer) bekend gemaakt worden via het opgegeven actiesite. 
8.3 Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft van en 
akkoord is met de Actievoorwaarden. 
8.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot de klantenservice van illy Nederland via 0800 – 
2354559 of u kunt een e-mail sturen aan Klantenservice@illy.com 
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