
VEELGESTELDE VRAGEN 
Xperia 5 actie met WF-1000XM3 Hoofdtelefoon t.w.v. €249 cadeau 

Hoe werkt de actie en hoe kom ik in aanmerking?  

Bestel de Xperia 5 tussen 9-9-2019 en 3-11-2019. Vul na ontvangst van je telefoon op 
www.sonymobilepromoties.nl uiterlijk voor 24-11-2019 al jouw gegevens in en krijg WF-1000XM3 
Hoofdtelefoon t.w.v. €249 cadeau. Sony stuurt WF-1000XM3 Hoofdtelefoon naar het door jouw 
opgegeven adres.  

Welk cadeau krijg ik? 

Wanneer je voldoet aan alle actievoorwaarden voor deze actie, ontvang je de WF-1000XM3 
Hoofdtelefoon t.w.v. €249 cadeau. Let op, hiervoor geldt wel Op = Op.  

Op = op, hoe werkt dat? 

Voor deze actie geldt een beperkte voorraad. Op het moment dat deze voorraad gedurende de actie 
leeg is, is het niet meer mogelijk jouw cadeau te claimen.  

Van wanneer tot wanneer kan ik mijn cadeau claimen? 

Je kan je cadeau claimen vanaf 9-9-2019 tot en met 24-11-2019 via www.sonymobilepromoties.nl 

Welke kleuren zijn er? 

De actie geldt alleen voor de WF-1000XM3 Hoofdtelefoon . 

Binnen hoeveel tijd ontvang ik mijn cadeau? 

We streven ernaar je cadeau zo snel mogelijk naar je toe te sturen. We willen het cadeau – wanneer 
je je gegevens correct hebt ingevuld – uiterlijk 2 weken na je registratie bij jou thuis hebben.  

We proberen binnen maximaal twee weken na je registratie een bericht te sturen of je aanvraag is 
goed- of afgekeurd.  

Indien je aanvraag is goedgekeurd ontvang je binnen maximaal twee weken een Track & Trace 
nummer.  

Na het ontvangen van je Track & Trace code duurt het maximaal een week voordat je je cadeau thuis 
ontvangt. Let op, dit zijn streeftijden. Wegens omstandigheden zou het kunnen dat hiervan wordt 
afgeweken.  

Ik heb mijn registratie voltooid, maar nu al een tijdje niks meer gehoord! Wat nu? 

Je krijgt uiterlijk twee weken na je registratie per e-mail reactie van ons of je aanvraag is goed- of 
afgekeurd. Duurt dit langer dan twee weken? Neem dan contact met ons op via 
questions.nl@support.sonymobile.com. 

Ik heb een Track & Trace ontvangen, maar daar staat mijn cadeau nog niet in weergegeven 

Het kan een aantal dagen duren voordat je cadeau zichtbaar wordt. Het kan zijn dat PostNL jouw 
verzending nog niet gescand heeft. Dit betekent niet dat jouw cadeau kwijt is, maar dat je pas later 
in het proces de status goed kan volgen. Heb je een week na het ontvangen van je Track & Trace nog 
geen statusupdate gehad, of de cadeau niet ontvangen, neem dan contact met ons op via 
questions.nl@support.sonymobile.com 

Tot wanneer kan ik mezelf registreren? 
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Je kan je registreren tot en met 24-11-2019. 

Krijg ik de Xperia 5 tegelijk met WF-1000XM3 Hoofdtelefoon? 

Nee, je krijgt eerst je Xperia 5 waarna je je kan registreren om je cadeau te claimen. Het cadeau 
ontvang je zo snel mogelijk na goedkeuring van je inzending. 

Kan ik gelijk na mijn bestelling het registratieformulier invullen? 

Omdat je je IMEI-code nodig hebt en een foto moet maken van het IMEI nummer van de Xperia 5, 
kan je je registratie pas voltooien na de fysieke ontvangst van je telefoon.  

Help, ik woon niet in Nederland maar wil wel graag meedoen aan deze actie. Is dat mogelijk? 

Deze actie geldt alleen voor mensen die woonachtig zijn in Nederland. 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn aanvraag zo snel mogelijk juist wordt verwerkt? 

Het is heel belangrijk om alle informatie goed, en in het geval van uploads ook goed leesbaar, in te 
sturen, zodat we deze snel kunnen verwerken. Wanneer je bijvoorbeeld een foto van je kassabon 
instuurt, zorg er dan voor dat de naam van de winkel, het actieproduct en de aankoopdatum goed 
zichtbaar zijn. Zorg er ook voor dat je je IMEI code goed hebt ingevuld.  

EAN code, wat is dat? 

De EAN code, of te wel European Article Numbering, is een unieke cijferreeks om producten te 
identificeren. Hierdoor weten wij direct of je toestel een Nederlands toestel is en of je dus mee kunt 
doen aan de actie. Je vindt deze code onder je streepjescode op de verpakking van de Xperia 5. In 
het geval van de Xperia 5 is dit een 13-cijferig getal dat begint met 73112716xxxxx. 

IMEI code, wat is dat? 

Je IMEI code is een unieke code voor iedere smartphone. Op basis van deze IMEI code kunnen wij 
zien of het toestel een Nederlands toestel is en of het daadwerkelijk een Xperia 5 is. Je kan je IMEI 
code op een aantal verschillende manieren achterhalen. Dit nummer staat op je aanschafbewijs en 
op de verpakking van je Xperia 5, waar je ook je EAN code staat. Om deel te nemen aan de Actie, 
moet het IMEI nummer zichtbaar zijn losgeknipt van de originele verpakking en hier een scherpe 
foto van insturen. Op de foto dient zowel het doosje als de losgeknipte IMEI code zichtbaar te zijn. 

Waarom moet ik het IMEI nummer van de originele verpakking afknippen?  

Deze voorwaarde is opgenomen ter preventie van fraude. Het is helaas gebleken dat men na het 
innen van het cadeau bijvoorbeeld het toestel retourneert of de IMEI-sticker tijdelijk van de 
verpakking haalt en daarna weer opnieuw aanbrengt. Zorg er dus voor dat je absoluut zeker bent dat 
je het toestel wilt houden als je de IMEI code losknipt van de originele verpakking, want hierna is het 
niet meer mogelijk om je toestel te retourneren naar de verkopende partij.  

Mijn aanvraag is afgekeurd, help wat moet ik doen? 

Het kan zijn dat je aanvraag wordt afgekeurd, om uiteenlopende redenen. We laten je dit per e-mail 
weten en je krijgt bijvoorbeeld in het geval van incorrecte gegevens uiteraard de kans dit te 
verbeteren per e-mail. Je hoeft hier niet opnieuw het registratieformulier voor in te vullen, maar 
alleen te reageren op de e-mail die je hebt ontvangen. Op het moment dat aan een van de 
voorwaarden niet is voldaan, bijvoorbeeld omdat het toestel na de actieperiode is aangeschaft, is 
een nieuwe poging uiteraard niet mogelijk.  

Help, ik heb het formulier ingevuld maar krijg helemaal geen bericht! 



Je zou automatisch na het insturen van je registratie een e-mail op het door jou opgegeven e-
mailadres. Het kan zijn dat deze e-mail in je Ongewenste E-mail of Spam terecht is gekomen of in 
een mapje ‘Reclame’. Kijk eerst in deze mapjes van je Inbox of daar niet alsnog jouw registratie e-
mail terecht is gekomen. Mocht je de e-mail nergens terug kunnen vinden, neem dan contact met 
ons op via questions.nl@support.sonymobile.com en vermeld daarbij je contactgegevens en IMEI 
zodat we jouw registratie terug kunnen vinden.  

Ik heb een foutje gemaakt in mijn aanmelding, kan ik dit nog verbeteren? 

Wanneer je aanmelding wordt afgekeurd, krijg je hierover bericht. Je krijgt hierbij de mogelijkheid 
om je fout aan te passen en alsnog alle benodigde informatie correct in te sturen. Wanneer dit 
opnieuw misgaat, vervalt het recht op deelname aan de actie. 

Ik heb een Xperia 5 gekocht, vlak na afloop van de actie. Kan ik alsnog meedoen? 

Helaas is het niet mogelijk mee te doen aan de actie als je jouw Xperia 5 hebt aangeschaft na de 
actieperiode. 

Ik heb net een andere Xperia gekocht dan de Xperia 5. Kom ik hiermee ook in aanmerking voor de 
actie? 

De actie geldt alleen voor de Xperia 5. Bij aanschaf van een andere Xperia, is er helaas geen 
mogelijkheid tot deelname. 

Ik heb een tweedehands Xperia 5 gekocht binnen de Actieperiode. Kom ik ook in aanmerking voor 
deze actie? 

Nee, de actie geldt alleen voor nieuwe aankopen van de Xperia 5. Ook wanneer via een erkende 
winkel een tweedehands product wordt aangeschaft, kom je niet in aanmerking voor deze actie.  

Waar vind ik de actievoorwaarden? 

De actievoorwaarden voor deze actie kan je vinden op de campagne pagina: 
www.sonymobilepromoties.nl 

 

Bekijk de uitgebreide actievoorwaarden op www.sonymobilepromoties.nl 
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