
Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang naar keuze een Xbox 
Game Pass Bundel t.w.v. €109 of €75 retour bij aanschaf van 
een Galaxy Tab S7 of Tab S7+

Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Galaxy Tab S7 of Tab S7+ ontvang je tijdelijk naar keuze een 
Xbox Game Pass Bundel (t.w.v. €109) of €75 retour. De Xbox Game Pass Bundel bevat de MOGA XP5-X 
Plus Controller (GP-TPU020BDABQ) en 3 maanden Xbox Game Pass Ultimate*. De Xbox Game Pass 
Ultimate* omvat meer dan 100 games van hoge kwaliteit voor console, pc en Android mobiele 
apparaten, alle voordelen van Xbox Live Gold, en een EA Play-abonnement. 

Deze promotie loopt van 1 december 2020 t/m 24 januari 2021 (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 niet worden gecombineerd met andere 
promoties op de Galaxy Tab Tab S7 of Tab S7+. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 
18 jaar. 

Samsung streeft ernaar jouw cadeaukeuze binnen 6 weken na het indienen van een volledige en 
geldige registratie af te leveren. 

*) Voorwaarden Xbox Game Pass Ultimate lidmaatschap  
Het Game Pass Ultimate-lidmaatschap van 3 maanden geldt niet voor bestaande Xbox Game Pass 
Ultimate-leden of personen die eerder lid zijn geweest. Betaalinstrument vereist. Na de eerste 3 
maanden wordt automatisch elke maand het dan geldende tarief voor een regulier lidmaatschap 
afgeschreven (zie www.xbox.com/nl-NL/xbox-game-pass#double-asterisk voor meer informatie), 
tenzij je het lidmaatschap annuleert. Geldig voor gebruik in Nederland. Maximaal 1 per persoon.  

Verzilver je code op www.microsoft.com/redeem tussen 15 september 2020 en 2 maart 2021. 
Streaming kwaliteit is afhankelijk van je internet verbinding, afstand tot het datacenter, apparaat, en 
andere factoren. Je game ervaring op andere apparaten kan beperkt zijn. Gestreamde games kunnen 
mogelijk beperkte functionaliteiten hebben. Voor het streamen van de games is mogelijk een 
controller vereist (apart verkrijgbaar). De beschikbare games variëren.  

DLC wordt apart verkocht; als een game van Xbox Game Pass is verwijderd of als je lidmaatschap is 
afgelopen, zul je een game apart moeten aankopen om je DLC te gebruiken. Bij inwisseling worden 
bestaande Xbox Live Gold en/of Game Pass voor console- of pc-lidmaatschappen omgezet naar 
Ultimate met een conversieverhouding. Meer informatie en systeemvereisten vind je op 
www.xbox.com/nl-NL/xbox-game-pass. 

Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 

Product Modelcode EAN 

Galaxy Tab S7 WiFi 

SM-T870NZKAEUB 8806090604485 

SM-T870NZNAEUB 8806090686238 

SM-T870NZSAEUB 8806090605840 

SM-T870NZKEEUB 8806090605659 

SM-T870NZNEEUB 8806090686535 

SM-T870NZSEEUB 8806090604614 

Galaxy Tab S7 LTE 

SM-T875NZKAEUB 8806090627811 

SM-T875NZNAEUB 8806090686573 

SM-T875NZSAEUB 8806090629105 

SM-T875NZKAEEB 8806090664915 
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SM-T875NZKEEUB 8806090628658 

Galaxy Tab S7+ WiFi 

SM-T970NZKAEUB 8806090623615 

SM-T970NZNAEUB 8806090687662 

SM-T970NZSAEUB 8806090624216 

SM-T970NZKEEUB 8806090623349 

Galaxy Tab S7+ 5G SM-T976BZKAEUB 8806090613357 

SM-T976BZKEEUB 8806090613234 

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 Tab S7 of S7+ hebt gekocht in Nederland en bij één 
van de deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op de Galaxy Tab S7 of 
S7+ promotiepagina via www.samsung.com/nl/promo. Samsung is niet verantwoordelijk voor de 
beschikbaarheid van de deelnemende modellen bij de deelnemende winkels. 

Deelnemen 
Ga naar www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 7 februari 2021:  

1. Een kopie van de aankoopbon;
2. Een foto van de streepjescode met EAN-code en serie-/IMEI-nummer van de verpakking.

Voorbeeld streepjescodes: 

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 per e-mail via 
samsungmobile@consumercare.info. 

Door deelname aan de promotie verklaar je dat je gaat akkoord met de Algemene Actievoorwaarden 
en deze Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op www.samsung.com/nl/promo. 
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