
Bijzondere actievoorwaarden –Gear VR Package bij aanschaf van Galaxy S8 of S8+

Promotie 

Bij aankoop van een promotiemodel Galaxy S8 of S8+ ontvangt u nu tijdelijk een  Gear VR Package ter waarde 

van €179,99. Het Gear VR pakket bevat een Gear VR met Controller t.w.v. €129,99 en een Oculus-voucher t.w.v. 

€50*. 

*Vouchercode 

Om de vouchercode te activeren, dient u de Oculus app te downloaden en een Oculus ID aan te maken . U dient 

uw vouchercode vóór 15 september 2017 te activeren. U kunt uw Oculus tegoed niet omruilen voor cash tegoed.  

U ontvangt aanvullende informatie over Oculus, de vouchercode en uw tegoed bij de levering van uw Gear VR 

pakket. 

Deze promotie loopt van 19 juni 2017 t/m 23 augustus 2017 (aankoopdatum) en zolang de voorraad strekt. U 

kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal drie keer deelnemen per huishouden. 

Deze promotie kan worden gecombineerd met andere promoties op de Samsung Galaxy S8 of S8+. Deze 

promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 

Samsung streeft ernaar de Gear VR met controller en vouchercode binnen 6 weken na het indienen van 

een volledige en geldige registratie af te leveren. 

Promotiemodel en deelnemende winkels 

Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 

MODEL EAN DESCR. NAME

SM-G950FZBAPHN 8806088711362 MOBILE,SM-G950F,BLUE,PHN GALAXY-S8

SM-G950FZKAPHN 8806088711003 MOBILE,SM-G950F,BLACK,PHN GALAXY-S8

SM-G950FZKATNL 8806088704517 MOBILE,SM-G950F,BLACK,TNL GALAXY-S8

SM-G950FZKAVDF 8806088704470 MOBILE,SM-G950F,BLACK,VDF GALAXY-S8

SM-G950FZSAPHN 8806088702902 MOBILE,SM-G950F,SILVER,PHN GALAXY-S8

SM-G950FZSATNL 8806088704319 MOBILE,SM-G950F,SILVER,TNL GALAXY-S8

SM-G950FZSAVDF 8806088702506 MOBILE,SM-G950F,SILVER,VDF GALAXY-S8

SM-G950FZVAPHN 8806088704463 MOBILE,SM-G950F,VIOLET,PHN GALAXY-S8

SM-G950FZVATNL 8806088701769 MOBILE,SM-G950F,VIOLET,TNL GALAXY-S8

SM-G950FZVAVDF 8806088702568 MOBILE,SM-G950F,VIOLET,VDF GALAXY-S8

SM-G955FZBAPHN 8806088699967 MOBILE,SM-G955F,BLUE,PHN GALAXY-S8+

SM-G955FZKAPHN 8806088699080 MOBILE,SM-G955F,BLACK,PHN GALAXY-S8+

SM-G955FZKATNL 8806088698830 MOBILE,SM-G955F,BLACK,TNL GALAXY-S8+

SM-G955FZKAVDF 8806088698793 MOBILE,SM-G955F,BLACK,VDF GALAXY-S8+

SM-G955FZKDPHN 8806088913629 MOBILE,SM-G955FD,BLACK,PHN GALAXY-S8+ DUAL

SM-G955FZSAPHN 8806088699356 MOBILE,SM-G955F,SILVER,PHN GALAXY-S8+

SM-G955FZSATNL 8806088699745 MOBILE,SM-G955F,SILVER,TNL GALAXY-S8+

SM-G955FZSAVDF 8806088699134 MOBILE,SM-G955F,SILVER,VDF GALAXY-S8+

SM-G955FZVAPHN 8806088699028 MOBILE,SM-G955F,VIOLET,PHN GALAXY-S8+

SM-G955FZVATNL 8806088698762 MOBILE,SM-G955F,VIOLET,TNL GALAXY-S8+

SM-G955FZVAVDF 8806088698748 MOBILE,SM-G955F,VIOLET,VDF GALAXY-S8+

SM-G955FZVDPHN 8806088913568 MOBILE,SM-G955FD,VIOLET,PHN GALAXY-S8+ DUAL



Deze promotie is alleen geldig indien u Samsung Galaxy S8 en S8+ hebt gekocht in Nederland en bij één van de 

deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op de Gear VR met controller 

promotiepagina via www.samsung.com/nl/promotions. 

Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de promotiemodellen bij de deelnemende winkels. 

Deelnemen 

Ga naar www.samsung.com/nl/promotions, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en upload de 

volgende documenten uiterlijk 6 september 2017: 

1. Een kopie van de aankoopbon;

2. De streepjescode van de verpakking met de EAN code en het IMEI nummer.

Voorbeeld streepjescode: 

Maak en bewaar altijd een kopie van alle documenten die u verstuurt. 

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/nl/promotions. 
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