
 

 

ACTIE VOORWAARDEN 

 

The “500 family 120th Special Series” 

1. Algemeen  

1.1. Deze actievoorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie 'Gratis cadeau ter ere 

van de 120ste verjaardag van Fiat bij aankoop van een Fiat 500' (''Actie'') van FCA Netherlands B.V. 

(''Fiat'') gevestigd aan de Singaporestraat 92 in (1175 RA) Lijnden, ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 33164133. 

1.2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze 

Actievoorwaarden.  

2. Deelname 

2.1. Deze actie staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder met een vast woon- of verblijfplaats in 

Nederland die tussen 5 maart 2019 en 31 december 2019 ("Actieperiode") bij een erkende Fiat dealer 

een Actieproduct (zoals hierna gedefinieerd) aanschaft.  

2.2. Fiat heeft het recht een deelnemer van deelname uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, 

onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt, (ii) op enige wijze fraude pleegt of probeert te 

plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont, naar 

redelijk inzicht van Fiat. 

2.3. Deelname aan de Actie is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 

3. Actieperiode 

3.1. De Actieperiode vangt aan op 5 maart 2019 en eindigt op 31 december 2019 of voor zolang de voorraad 

strekt. Al naar gelang welke van de twee zich het eerst voordoet.  

4. Actieproducten 

4.1. De Actie geldt voor de volgende producten ("Actieproducten"):  

a. Fiat 500 120th editie; 

b. Fiat 500X 120th editie.  

5. Cadeau 

5.1. Klanten die gedurende de Actieperiode een Actieproduct hebben aangeschaft zullen, in 

overeenstemming met het onder 6 bepaalde, drie maanden gratis gebruik kunnen maken van Apple 

Music ("Cadeau") ter waarde van € 29,97. Deelnemers zijn zich er van bewust dat de Cadeau een 

inschrijving voor Apple Music behelst, die inschrijving geschiedt op basis van de voorwaarden van Apple 

Music. Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat Apple Music na afloop van de gratis periode 

automatisch wordt verlengd.  

5.2. Klanten die zich voor het eerst inschrijven bij Apple Music ontvangen het Cadeau bovenop de drie gratis 

maanden die Apple Music zelf aanbiedt bij de eerste inschrijving. Het gratis abonnement heeft dan een 

duur van zes maanden.   



 

 

5.3. Meer informatie over de voorwaarden van Apple Media Services is beschikbaar op: 

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

6. Verloop Actie  

6.1. Gedurende de Actieperiode ontvangt iedere koper van een Actieproduct een Cadeau. 

6.2. Op het moment van levering van het Actieproduct ontvangt de klant een welkomstbrief met informatie 

over het verkrijgen van het Cadeau.  

6.3. Het Cadeau kan via de MyFiat website: www.myfiat.nl geactiveerd worden.  

6.4. Vanaf 18 maart 2019 kan iedere koper van het Actieproduct het formulier op de MyFiat website invullen 

en voorzien van naam, e-mailadres, de identificatiecode uit de welkomstbrief en het Vehicle 

Identification Number – VIN van het Actieproduct. 

6.5. Op het moment dat de klant geregistreerd is, wordt de klant doorverwezen naar de Apple Music 

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

Mocht de klant geen Apple Music account hebben dan moet een account worden aangemaakt om het 

Cadeau te activeren. Klanten kunnen tot 30 september 2020 hun Cadeau activeren.  

6.6. Aan het einde van de gratis periode, moet de klant zelf bij Apple Music aangeven geen gebruik meer te 

willen maken van deze service. Indien dit niet gebeurd worden de standaard kosten voor Apple Music in 

rekening gebracht.  

6.7. De algemene voorwaarden van Apple Media Services zijn van toepassing op het Cadeau en zijn 

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

7. Privacy en persoonsgegevens 

7.1. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie en die Fiat in het kader van deze 

Actie verzamelt zullen door Fiat overeenkomstig haar privacy beleid worden behandeld. Het privacy 

beleid is te vinden op https://www.fiat.nl/privacy. 

7.2. Door deelname aan deze Actie, gaat de klant akkoord met de verzameling van hun persoonlijke data en 

informatie en heeft de klant kennisgenomen van Fiats privacy beleid en deze geaccepteerd.  

8. Intellectuele eigendomsrechten 

8.1. Alle auteurs- merken- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere 

materialen met betrekking tot de Actie zijn eigendom van Fiat. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of 

publicatie mag worden verveelvoudigd of worden gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Fiat.  

8.2. Foto's en/of afbeeldingen die verband houden met de Actie dienen enkel ter illustratie. Hieraan kunnen 

geen rechten worden ontleend 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring  

9.1. Fiat draagt geen aansprakelijkheid tegenover de klant voor het abonnement op Apple Music 

9.2. Fiat noch haar vertegenwoordigers kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de Actie garanderen.  

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


 

 

9.3. Fiat besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar 

website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of 

onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van 

Fiat of andere door Fiat openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook kunnen niet 

aan Fiat worden tegengeworpen.   

10. Slotbepalingen 

10.1. Fiat behoudt het recht voor om de Actie aan te passen, te verlengen, op te schorten of te annuleren.  

10.2. Andere bepalingen dan in deze algemene voorwaarden omschreven zijn, zijn niet van toepassing.  

10.3. Apple of Apple Media Services is niet verbonden aan de Actie. 

10.4. Het niet naleven van Fiat van de artikelen in deze algemene voorwaarden betekent niet dat deze niet 

meer geldig zijn.  

10.5. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien of bij een geschil zal een besluit worden 

genomen door Fiat.   

10.6. Als een voorwaarde van deze Actie 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 

Actievoorwaarden blijven van kracht. 

10.7. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar 

worden gemaakt aan Fiat. Fiat streeft ernaar eventuele vragen. Opmerkingen of klachten binnen 14 

dagen na ontvangst te behandelen.  

10.8. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, is op de Actie, deze Actievoorwaarden en 

alle met de Actie verband houdende geschillen Nederlands recht van toepassing en is de bevoegde 

rechter te Amsterdam exclusief bevoegd.  

 

 
  



 

 

Actie is geldig tot 31 december 2019 bij de aankoop van geselecteerde Fiat 500 modellen en vindt plaats in 

overeenstemming met de actievoorwaarden die te vinden zijn op www.fiat.nl. Alleen geldig voor Apple Music in 

Nederland. De voorwaarden van Apple Music zijn van toepassing, die te vinden zijn op: 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html. Indien u niet langer gebruik wilt maken van Apple 

Music dient u het abonnement vóór het einde van de gratis profperiode op te zeggen. Apple is geen deelnemer of sponsor 

van deze promotie. Apple Music is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. De handelsmerken Beats by Dr. Dre, 

BeatsAudio en het b-logo zijn eigendom van Beats Electronics, LLC. 

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

