Bijzondere actievoorwaarden – Galaxy S7 edge – S7
Promotie
Bij aankoop van een promotiemodel Galaxy S7 edge (SM-G935F) ontvangt u € 100 retour.
Bij aankoop van een promotiemodel Galaxy S7 (SM-G930F) ontvangt u € 50 retour.
Deze promotie loopt van 7 november 2016 t/m 4 december 2016 (factuurdatum) en zolang de voorraad strekt. U kunt
maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal 3 keer deelnemen per huishouden. Deze promotie
kan niet worden gecombineerd met andere promoties op de Galaxy S7 edge of Galaxy S7. Deze promotie is alleen geldig
voor deelnemers vanaf 18 jaar.
Samsung streeft ernaar de cashback binnen de 6 weken na het indienen van een volledige en geldige registratie over te
maken op uw bankrekening.
Promotiemodel
Deze promotie geldt voor de volgende modellen:
Galaxy S7 (SM-G930F):
8806088184753, 8806088337234, 8806088281285, 8806088338309, 8806088293707, 8806088336305,
8806088281483, 8806088336381, 8806088338293, 8806088336176, 8806088337227, 8806088338286,
8806088408866, 8712421528477, 8712421528422, 8712421528736, 8712421528453, 8806088408651 en
8806088408736
Galaxy S7 edge (SM-G935F):
8806088184517, 8806088335827, 8806088279831, 8806088335858, 8806088297637, 8806088335919,
8806088335889, 8806088279626, 8806088335865, 8806088335803, 8806088335834, 8806088335896,
8806088403359, 8806088403380, 8806088403311, 8712421528439, 8712421528743, 8712421528460 en
8712421528446
Deze promotie is alleen geldig indien u de Galaxy S7 edge of Galaxy S7 hebt gekocht in Nederland. Let op: sommige winkels
verkopen uit het buitenland geïmporteerde producten (parallelimport) in plaats van de officiële Nederlandse producten.
Deze producten hebben een afwijkende EAN code en komen niet in aanmerking voor deze promotie. Samsung is niet
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de promotiemodellen bij de deelnemende winkels.
Deelnemen
Ga naar www.samsung.com/promoties, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en upload de volgende
documenten uiterlijk 18 december 2016:
1. een kopie van de aankoopbon
2. De streepjescode met de EANcode en het IMEI-nummer van de verpakking.
Voorbeeld streepjescode

Als u vragen en opmerkingen heeft over uw deelname aan deze promotie, kunt u contact met ons opnemen via
telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) of per e-mail via samsungmobile@consumercare.info.
Door deelname aan de promotie verklaart u zich akkoord met de Algemene Actievoorwaarden en deze Bijzondere
Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op www.samsung.com/promoties.

