Bijzondere actievoorwaarden - Ontvang €100 bovenop de
huidige inruilwaarde van je oude smartphone bij aankoop van
een Galaxy S8 | S8+ | Note8
Promotie
Bij aankoop van een promotiemodel Galaxy S8, S8+ of Note8 ontvang je €100 bovenop de huidige
inruilwaarde van je oude smartphone.
Deze promotie loopt van 5 februari 2018 t/m 25 februari 2018 (aankoopdatum) en zolang de voorraad
strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal drie keer
deelnemen per huishouden. Deze promotie kan worden gecombineerd met andere promoties op de
Galaxy S8, S8+ of Note8. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.
Samsung streeft ernaar het retourbedrag binnen 6 weken na ontvangst van de oude smartphone, en
een volledige en geldige registratie, over te maken op je bankrekening.
Promotiemodel en deelnemende winkels
Deze promotie geldt voor de volgende modellen:
Galaxy S8
Model
EAN
SM8806088711362
G950FZBAPHN
SM8806088702667
G950FZBATNL
SM8806088704333
G950FZBAVDF
SM8806088708133
G950FZDAPHN
SM8806088707983
G950FZDATNL
SM8806088709673
G950FZDAVDF
SM8801643056780
G950FZIAPHN
SM8806088711003
G950FZKAPHN
SM8806088704517
G950FZKATNL
SM8806088704470
G950FZKAVDF
SM8806088702902
G950FZSAPHN
SM8806088704319
G950FZSATNL
SM8806088702506
G950FZSAVDF
SM8806088704463
G950FZVAPHN
SM8806088701769
G950FZVATNL
SM8806088702568
G950FZVAVDF

Galaxy S8+
Model
EAN
SM8806088699967
G955FZBAPHN
SM8806088699806
G955FZBATNL
SM8806088699530
G955FZBAVDF
SM8806088699998
G955FZDAPHN
SM8806088699707
G955FZDATNL
SM8806088699677
G955FZDAVDF
SM8801643056384
G955FZIAPHN
SM8806088699080
G955FZKAPHN
SM8806088698830
G955FZKATNL
SM8806088698793
G955FZKAVDF
SM8806088913629
G955FZKDPHN
SM8806088699356
G955FZSAPHN
SM8806088699745
G955FZSATNL
SM8806088699134
G955FZSAVDF
SM8806088699028
G955FZVAPHN
SM8806088698762
G955FZVATNL
SM8806088698748
G955FZVAVDF
SM8806088913568
G955FZVDPHN

Galaxy Note8
Model
EAN
SM8806088941646
N950FZBADNL
SM8806088941868
N950FZBAPHN
SM8806088941929
N950FZBATNL
SM8806088941943
N950FZBAVDF
SM8806088942223
N950FZDADNL
SM8806088942254
N950FZDAPHN
SM8806088942063
N950FZDATNL
SM8806088942032
N950FZDAVDF
SM8806088994536
N950FZDDPHN
SM8806088941851
N950FZKADNL

Let op: vraag aan de verkoper
om een toestel met
deelnemende EAN code.
Sommige winkels verkopen uit
het buitenland geïmporteerde
producten in plaats van de
officiële Nederlandse
producten. Deze producten
hebben een afwijkende EAN
code en komen niet in
aanmerking voor deze
Nederlandse promotie.

Deze promotie is alleen geldig indien je de Galaxy S8, S8+ of Note8 hebt gekocht in Nederland en bij
één van de deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op de Galaxy S8, S8+
en Note8 promotiepagina via www.samsung.com/nl/inruil. Samsung is niet verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van de promotiemodellen bij de deelnemende winkels.
Zie een volledig overzicht van in aanmerking komende inruilmodellen die aan deze actie deelnemen
op www.samsung.com/nl/inruil/inruilmodellen.
Consumenten die een Galaxy S8, S8+ of Note8 hebben aangekocht in een T-Mobile winkel kunnen
deze enkel registreren via de actiepagina en het inruilplatform van T-Mobile.
Deelnemen
Ga naar www.samsung.com/nl/inruil en voltooi de stappen voor het inruilen van je oude smartphone
en het registreren van je nieuwe Galaxy S8, S8+ of Note8. Als je de aanmelding hebt voltooid ontvang
je een bevestigingsmail met daarin meer informatie over het verzendingsproces. Voltooi je
aanmelding en verzending van je oude smartphone uiterlijk 12 maart 2018 (poststempel).
De volgende documenten zijn nodig om mee te sturen met je oude smartphone:
1.
Een volledige, leesbare kopie van uw geldige aankoopbewijs van je nieuwe Samsung Galaxy
S8, S8+ of Note8, inclusief vermelding van:
- de naam van de winkel/webshop waar het nieuwe Samsung-product is gekocht;
- de aankoopdatum (deze datum moet binnen de promotieperiode vallen);
2.
Bewijs van de voltooide inruil van uw oude toestel: het verkoopformulier met de
ondertekende afstandsverklaring van je oude smartphone. Deze ontvang je in de
bevestigingsmail van je aanmelding.
3.
De originele streepjescode als uitsnijding van de verpakking met de EAN-code en het IMEI
nummer.
Voorbeeld streepjescode

Indien de opgegeven conditie afwijkend is dan de aangegeven conditie bij aanmelding zal er een nieuwe
inruilvoorstel worden gedaan. Bij het niet akkoord gaan met een nieuwe, eventueel lager uitvallende,

inruilwaarde (na fysieke beoordeling van de kwaliteit van je oude smartphone) vervalt het recht op
€100 bovenop de huidige inruilwaarde van je oude smartphone. De logistieke en administratieve
kosten voor het retourneren van de oude smartphone zullen worden doorberekend aan de consument.
Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons
opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) of via een van onze andere
contactmogelijkheden zoals vermeld op http://www.samsung.com/nl/info/contactus/.
Door deelname aan de Actie verklaar je je akkoord met deze Bijzondere actievoorwaarden en de
Algemene actievoorwaarden van Samsung en Samsung inruil, zoals vermeld op:
http://www.samsung.com/nl/info/legal.html en www.samsung.com/nl/inruil/algemenevoorwaarden.

