
 

 
NL Bijzondere actievoorwaarden – OnePlus 8 met gratis Bullets Wireless Z campagne 
 
Om te zorgen dat je precies weet wat je van ons mag verwachten en weet wat wij van jou mogen verwachten, 
staan hieronder onze Bijzondere Actievoorwaarden op een rij. Deze zijn van toepassing op de OnePlus 8 actie 
waarbij je gratis Bullets Wireless Z krijgt, bij aanschaf van een OnePlus 8 via T-Mobile, Tele2, Belsimpel of 
Coolblue. 
 
Promotie  
Bij aankoop van een OnePlus 8 via een van de geselecteerde kanalen ontvang je een gratis set Bullets Wireless Z 
ter waarde van € 49,95 cadeau. Deze promotie loopt van 20 mei 2020 t/m 3 juni 2020 (aankoopdatum) en zolang 
de voorraad strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal een keer 
deelnemen per adres. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties. Deze promotie is 
alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
OnePlus streeft ernaar de Bullets Wireless Z binnen 6 weken na het indienen van een volledige en geldige 
registratie af te leveren. 
 
 
Promotiemodel en deelnemende winkels  
Deze promotie geldt voor OnePlus 8 toestellen die gekocht zijn via T-Mobile, Tele2, Belsimpel of Coolblue. 
 
 
Deelnemen  
Ga naar https://promotions.activationboxx.com/oneplus/, klik op het kanaal waar je jouw OnePlus 8 hebt gekocht, 
vul het online aanmeldformulier in en upload de volgende documenten uiterlijk 30 juni 2020 23.59 uur:  

1. Een kopie van het aankoopbewijs met daarop duidelijk zichtbaar de winkel van aankoop, het toestel en 
het IMEI-nummer. 

 
Voor deze actie geldt het OP=OP principe. 
OnePlus behoudt zich het recht voor deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten bij verdenking 
van fraude. 
Cadeaus worden niet in contanten uitgekeerd en kunnen tot uiterlijk 30 juni 2020 23.59 uur worden aangevraagd. 
  

• Indien de Deelnemer gebruik maakt van zijn wettelijke herroepingsrecht komt het recht op een cadeau 
te vervallen. 

• De uitnodiging voor deelname Actie zijn persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan 
derden. Iedere Deelnemer heeft uitsluitend recht op 1 cadeau naar keuze. 

• OnePlus behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen of de actie stop te 
zetten zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding krijgt. Advies is om deze voorwaarden 
regelmatig te bekijken. 

• Naast deze actievoorwaarden zijn er verschillende voorwaarden van toepassing. Klik hier voor een 
overzicht. Als de bepalingen van de voorwaarden onderling verschillen, gelden de bepalingen van de 
Actievoorwaarden met voorrang. Door deelname aan deze actie verklaar je bekend te zijn met deze 
actievoorwaarden. 

 
Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons opnemen via per 
e-mail via oneplus@activationboxx.com. Door deelname aan de promotie verklaar je je akkoord met de Algemene 
Actievoorwaarden en deze Bijzondere Actievoorwaarden van OnePlus zoals vermeld op 
https://promotions.activationboxx.com/oneplus/. 


