
                                      

Bij een Samsung Galaxy TabPRO 8.4 of TabPRO 10.1  

6 maanden Netflix cadeau 

 

Bestel vóór 30 april 2014 een  Samsung Galaxy TabPRO 8.4 of TabPRO 10.1 bij bol.com en krijg 6 

maanden Netflix en NRC Digitaal cadeau van Samsung. 

Hoe werkt het?  

1. Na aankoop van het toestel kunt u zich aanmelden via de speciale promotie site van Samsung: 

www.samsung.com/promotion. Lees hier ook alle voorwaarden van Samsung. 

2. Vul het aanvraagformulier in. 

3. Stuur dit formulier uiterlijk 15 mei 2014 op naar Samsung, inclusief kopie van het aankoopbewijs 

en de streepjescode van de doos.  

 

Let op:  

Om aanspraak te kunnen maken op deze promotie dien je de volgende documenten in te sturen:  

- het ingevulde aanmeldformulier  

- een kopie van je kassabon (met daarop in ieder geval de naam van de dealer, het aangekochte 

model en de aankoopdatum)* 

- kopie van het IMEI-nummer (deze staat op de sticker aan de zijkant van de tabletdoos, zorg dat je 

de sticker in zijn geheel kopieert!)  

 

Actiemodellen:  

Actiemodellen: TabPRO 10.1 WiFi en TabPRO 10.1 4G & TabPRO 8.4 WiFi en TabPRO 8.4 4G:  

Galaxy TabPRO (10.1) – SM-T520NZKAPHN – zwart / WiFi -  8806086034722 

Galaxy TabPRO (10.1) – SM-T520NZWAPHN – wit / WiFi -  8806086034746 

Galaxy TabPRO (10.1) – SM-T525NZKAPHN – zwart / 4G -  8806086034685 

Galaxy TabPRO (10.1) – SM-T525NZWAPHN – wit / 4G -  8806086034661 

Galaxy TabPRO (8.4) – SM-T320NZKAPHN – zwart / WiFi -  8806086036955 

Galaxy TabPRO (8.4) – SM-T320NZWAPHN – wit / WiFi -  8806086036719 

Galaxy TabPRO (8.4) – SM-T325NZKAPHN – zwart / 4G -  8806086036597 

Galaxy TabPRO (8.4) – SM-T325NZWAPHN – wit / 4G -  8806086036528 

 

* Bewijs van verzending, bestelbonnen of online betalingsbewijzen worden niet geaccepteerd, slechts 

de factuur of de kassabon is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop.  

 

 Let op:  

Actiegebied: om van deze actie gebruik te kunnen maken, dient men woonachtig te zijn in 

Nederland en het product dient in Nederland aangekocht te zijn. Deze actie is niet geldig voor 

Belgische klanten. 

http://www.samsung.com/promotion

