'500 family Special Series' – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PROMOTIEACTIE
FCA Netherlands BV, met hoofdkantoor op het adres Singaporestraat 92-100, 1175 RA Lijnden, Nederland,
met btw-nummer 60372958 (hierna 'Promotiebedrijf') organiseert een promotieactie met een gratis
geschenk in samenwerking met Google Ireland Limited, met hoofdkantoor op het adres Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, bedrijfsregistratienummer 368047 (de 'Promotie') .
De Promotie wordt uitgevoerd volgens de regels vermeld in de volgende artikelen:
1. Promotieperiode
De promotie loopt van 15/04/2021 tot 31/01/2022 (de 'Promotieperiode') bij alle geautoriseerde Fiat-dealers
die deelnemen aan deze actie ('Dealer(s)').
2. Producten waarvoor de Promotie geldt (Actieproduct(en))
Het Promotiebedrijf biedt de Fiat 500 family Hey Google Special Series aan, die een ode aan de Fiat 500 Style
is en Google-technologie bevat die thuis met de auto kan verbinden.
De volgende voertuigen uit de FIAT 500 family Hey Google Special Series:
Fiat 500 Hey Google;
Fiat 500X Hey Google;
(de 'Actieproduct(en)' ).
3. Deelnamevoorwaarden en -beperkingen
Deelname aan de Promotie staat uitsluitend open voor klanten met een leeftijd van 18 jaar of ouder die
officieel legaal inwoner zijn van Nederland (de 'Klant(en)') en die één van de actieproducten kopen gedurende
de Promotieperiode bij een Dealer.
Elke Klant die aan de actie deelneemt, wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en
ermee akkoord te gaan.
4. Gratis Geschenk
Klanten die één (1) Actieproduct kopen hebben recht op een gratis geschenk ('Gratis Geschenk').
Voor alle modellen, met uitzondering van de FIAT 500X Hey Google met PACK X-Tech, bestaat het gratis
geschenk uit één welkomstpakket (Welcome Kit) dat bevat:
• 1 stoffen tas met Hey Google-branding
• 1 Google Nest Hub
• 1 zelfklevende lijst voor Google Nest Hub met 500-logo en Hey Google-logo
• 1 welkomstbrief
• 1 sleutelhoesje
Met een geschatte winkelwaarde (ARV) van 120,00 euro
Voor Klanten die een FIAT 500X Hey Google met PACK X/Tech kopen, bestaat het Gratis Geschenk uit één
welkomstpakket (Welcome Kit) dat bevat:
• 1 stoffen tas met Hey Google-branding
• 1 Google Nest Hub
• 1 zelfklevende lijst voor Google Nest Hub met 500-logo en Hey Google-logo
• 1 welkomstbrief
Met een geschatte winkelwaarde (ARV) van 90,00 euro
5. Hoe krijg ik het Gratis Geschenk

Klanten krijgen hun Gratis Geschenk bij aflevering of ophalen van hun voertuig.
Indien de fabrikant van het Google Nest Hub-geschenk het product vervangt door een gelijkwaardige versie
of een update, dan zal het Promotiebedrijf het welkomstpakket updaten met de meest recente versie zodra
de resterende voorraad opgebruikt is.
6. Persoonsgegevens
Alle informatie, inclusief alle persoonsgegevens, verstrekt door de Klant bij aankoop van het Actieproduct (of
anderszins verstrekt tijdens de Promotie) zal worden bewaard en gebruikt door het Promotiebedrijf, de
bedrijven die tot zijn groep behoren, zijn leveranciers en/of contractanten om de Promotie te beheren en
anderszins in overeenstemming met het Privacybeleid van het Promotiebedrijf dat u terugvindt op:
https://www.fiat.nl/privacy
7. Algemeen
Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om de Promotie op elk moment te wijzigen, uit te breiden,
op te schorten of te annuleren om alle redenen die de voortzetting van de Promotie onmogelijk maken in
overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In het onwaarschijnlijke geval dat de
Promotie wordt geannuleerd, zullen de Klanten hierover op de hoogte worden gesteld op dezelfde manier als
gebruikt werd voor de verspreiding van deze Algemene Voorwaarden, of op een gelijkwaardige manier.
Het Promotiebedrijf kan een klant verhinderen om aan de Promotie deel te nemen of om het Gratis Geschenk
te ontvangen als het naar eigen goeddunken bepaalt dat de Klant de rechtmatige voortgang van de Promotie
probeert te ondermijnen door bedrog, hacken, misleiding of ander oneerlijk gedrag of onfaire praktijken, of
dat de Klant andere Klanten of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf probeert lastig te vallen, te
misbruiken, te bedreigen of te intimideren.
Het Promotiebedrijf is niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden als dit laatste
het gevolg is van gebeurtenissen die buiten zijn redelijke controlemogelijkheden vallen.
Het Gratis Geschenk is niet overdraagbaar en er worden geen contant geld of andere alternatieve regelingen
aangeboden met betrekking tot het Gratis Geschenk in het kader van de Promotie, behalve voor zover
uiteengezet wordt in deze Algemene Voorwaarden.
Uitgezonderd wanneer het Promotiebedrijf nalatig is geweest, kan het Promotiebedrijf op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen, verliezen, schade of kosten die worden geleden
of opgelopen door een Klant als een direct of indirect gevolg van de deelname aan de Promotie en/of het
aanvaarden van het Gratis Geschenk.
Klanten zijn als enige verantwoordelijk voor federale, staats- of lokale belastingen met betrekking tot hun
Gratis Geschenk.
Als het Promotiebedrijf nalaat zijn rechten in enig stadium af te dwingen, betekent dit niet dat het afstand
doet van deze rechten.
In geval van geschillen geldt de beslissing van het Promotiebedrijf als definitief.
Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden is een voorwaarde voor deelname aan de Promotie en de
daaropvolgende deelname aan de Promotie houdt de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden in.
Indien een bepaling van deze Promotieregels ongeldig of in strijd met de wet is, wordt deze geacht te kunnen
worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen hierin, en blijft de rest van de promotieregels
van kracht.
Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wet en de rechtbanken van Nederland hebben exclusieve
rechtsbevoegdheid.

