
                                                                                                            

 
Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang de Galaxy Watch4 
Classic en een Note Package bij aankoop van een Galaxy Z Fold3 
5G 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Galaxy Z Fold3 5G ontvang je tijdelijk een Note Package (EF-
FF92KKBEGEW) en een Galaxy Watch4 Classic naar keuze, met een totale adviesprijs vanaf €458.  
 
De Note Package bevat de Galaxy Z Fold3 Flip Cover met S Pen en een 25W Travel Adapter, beide in de 
kleur zwart. Voor de Galaxy Watch4 Classic kun je kiezen tussen twee verschillende maten en kleuren: 

• Galaxy Watch4 Classic - 42mm (SM-R880NZSAEUB), Silver, met adviesprijs €369 

• Galaxy Watch4 Classic - 46mm (SM-R890NZKAEUB), Black, met adviesprijs €399 
Als de gekozen maat van de Galaxy Watch4 Classic niet meer beschikbaar is, wordt de maat verstuurd 
die op voorraad is. 
 
Deze promotie loopt van 22 november 2021 t/m 29 november 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 Z Fold3 5G. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung streeft ernaar de Galaxy Watch4 Classic en de Note Package, binnen negen weken na het 
indienen van een volledige en geldige registratie af te leveren.  
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen met bijbehorende EAN-codes:  
 

Product Modelcode EAN 
Galaxy Z Fold3 5G 256GB Phantom Green  SM-F926BZGDEUB 8806092561304 
Galaxy Z Fold3 5G 512GB Phantom Green  SM-F926BZGGEUB 8806092561397 
Galaxy Z Fold3 5G 256GB Phantom Black  SM-F926BZKDEUB 8806092560895 
Galaxy Z Fold3 5G 512GB Phantom Black  SM-F926BZKGEUB 8806092561403 

Galaxy Z Fold3 5G 256GB Phantom Silver SM-F926BZSDEUB 8806092657090 
Galaxy Z Fold3 5G 512GB Phantom Silver SM-F926BZSGEUB 8806092657083 

 
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 Z Fold3 5G hebt gekocht bij een van de 
deelnemende winkels in Nederland. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op de Samsung 
Galaxy Z Fold3 5G 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 10 januari 2022:  
 

1. Een volledige, leesbare kopie van het aankoopbewijs van je nieuwe Samsung Galaxy Z Fold3 
5G, inclusief vermelding van 

• De naam van de winkel/webshop waar je nieuwe Galaxy Z Fold3 5G is gekocht. 

• De aankoopdatum. Deze datum moet binnen de promotieperiode vallen: 22 november 
2021 t/m 29 november 2021 

http://www.samsung.com/nl/promo
http://www.samsung.com/nl/promo


                                                                                                            
2. Een foto van de streepjescode van de verpakking met daarop de EAN-code en het IMEI-

nummer. 
   
Voorbeeld streepjescode: 

 
 
Als je vragen of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief). Kijk op www.samsung.com/nl/contact 
voor meer informatie. 
 
Door deelname aan de promotie verklaar je dat je akkoord gaat met de Algemene Actievoorwaarden 
en deze Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op www.samsung.com/nl/promo/. 

 

http://www.samsung.com/nl/contact
https://www.samsung.com/nl/promo/pre-order/

