
Opmerking: de algemene voorwaarden van Club Nintendo zijn van toepassing. Om deel te nemen aan deze actie moet je een inwoner zijn van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Nederland, Portugal, 
Zwitserland, Zuid-Afrika of Rusland. Om de Nintendo eShop te kunnen gebruiken moet je akkoord gaan met de Nintendo Network-overeenkomst en het privacybeleid. Je kunt de volledige voorwaarden voor deze actie nalezen op www.nintendo.nl.  
Als je jonger bent dan 18 jaar, lees deze voorwaarden dan samen met een ouder of voogd.

Je dient je hardware te registreren tussen 11 september 2014 en 12 januari 2015
Je dient je software te registreren tussen 3 oktober 2014 en 12 januari 2015

    Je hebt recht op een  

  gratis downloadcode  
    voor een van deze games
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Hoe gaat het in zijn werk?
1 

Registreer een Nintendo 2DS, Nintendo 3DS  
of Nintendo 3DS XL en een van de geselecteerde 

games bij www.club-nintendo.com vóór 23:59 uur 
op 12 januari 2015, en vul de vragenlijst voor de 

softwareregistratie in.

Software die in aanmerking komt:

• Super Smash Bros. for Nintendo 3DS

• Super Smash Bros. for Nintendo 3DS Double Pack

• Pokémon Omega Ruby

• Pokémon Alpha Sapphire

•  Pokémon Omega Ruby Limited Edition SteelBook™

•  Pokémon Alpha Sapphire Limited Edition SteelBook™

Opmerking: je kunt voor deze actie ook de hierboven genoemde hardware 
en software gebruiken als die als bundel is uitgebracht.

2 
Je kunt de gratis downloadcode aanvragen door 24 uur later in te 
loggen bij Club Nintendo. Klik vervolgens op de banner voor de 

actie en kies voor welke games je een downloadcode wilt ontvangen.

 
De downloadcode moet aangevraagd zijn vóór 23:59 uur  

op 12 februari 2015. De downloadcode wordt binnen 48 uur in  
een e-mail naar het e-mailadres gestuurd dat je in je  

Club Nintendo-account hebt geregistreerd.

Het is niet mogelijk om een andere game te kiezen zodra je een downloadcode hebt aangevraagd.  
Leden van Club Nintendo die te jong zijn voor een game met een bepaalde leeftijdsclassificatie,  

kunnen geen downloadcode voor die game aanvragen.

3 
Je kunt de downloadcode gebruiken om 
de gekozen game te downloaden in de 
Nintendo eShop op je Nintendo 2DS, 

Nintendo 3DS of Nintendo 3DS XL.

De downloadcode vervalt om 23:59 uur 
op 12 maart 2015.

  Als je een van 
deze systemen

en een van  

deze games  

registreert
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