
 
Gratis FIFA15 bij aankoop van een InFocus beamer 
Deze actie geldt voor aankopen vanaf 15 augustus t/m 10 oktober 2014, zolang de voorraad strekt en is geldig op de volgende 
InFocus modellen: InFocus IN114a, InFocus IN124a, InFocus IN126a, InFocus IN8606HD, InFocus IN3128HD, InFocus IN3138HD. 
De game is beschikbaar voor de Playstation3, de Playstation4, de Xbox360, de Xbox One, de Wii en de PC.  
 
 
Hoe doe je mee? 
Aankoop voor 25 september 2014 
Na de aankoop van een InFocus beamer uit onderstaande lijst, stuur je een mail naar reviewactie@bol.com met de volgende gegevens: 

1. Je voor- en achternaam 
2. Je adres, postcode en woonplaats 
3. Voor welke gameconsole je de game wilt ontvangen (de Playstation3, de Playstation4, de Xbox360, de Xbox One, de Wii en de PC) 

Op de datum van release ontvang je het spel FIFA15 voor jouw gameconsole. Dit is echter wel onder voorbehoud. Als je de InFocus beamer 
retour stuurt, dien je FIFA15 ook te retourneren. 
 
Aankoop na 25 september 2014 
Bij de aankoop van een InFocus beamer uit onderstaande lijst, volg dan de volgende stappen: 

1. Voeg de InFocus beamer toe in je winkelwagentje 
2. Kies 1 van de 6 games in de pop-up  
3. Klik op het winkelwagentje onder de desbetreffende game  
4. Ga naar het winkelwagentje toe en volg de betaalstappen 

Het FIFA15 spel wordt meegeleverd met de beamer. Als je de InFocus beamer retour stuurt, dien je FIFA15 ook te retourneren. 
 
 
Voorwaarden  

 De looptijd van de actie is van vrijdag 15 augustus t/m vrijdag 10 oktober 2014; 

 De actie geldt alleen op de InFocus beamers die als actiemodellen in deze actievoorwaarden staan vermeld; 

 Bij aankoop van een actiemodel voor 25 september 2014 stuur je een mailtje naar reviewactie@bol.com met je voor- en achternaam, 

adres, postcode, woonplaats en voor welke gameconsole je de game wilt ontvangen; 

 Bij aankoop van een actiemodel voor 25 september 2014 en na het sturen van het mailtje, ontvang je op de releasedatum de game 

FIFA15 voor de gameconsole die jij hebt opgegeven (onder voorbehoud); 

 Bij aankoop van een actiemodel na 25 september 2014 plaats je zelf FIFA15 voor de juiste gameconsole in je mandje; 

 Bestellingen die geannuleerd worden, of welke geretourneerd worden binnen de bol.com zichttermijn van 30 dagen, komen niet in 

aanmerking voor de actie;  

 De klant dient bij het retour sturen van een actiemodel, ook FIFA15 te retourneren; 

 Indien de retourzending niet compleet is (beamer+FIFA15), wordt het aankoopbedrag niet op de rekening teruggestort;  

 De actie is alleen geldig voor aankopen via bol.com en niet via bol.com verkopers of tweedehands.  

 
Wat zijn de actiemodellen? 
InFocus IN114a 
InFocus IN124a  
InFocus IN126a 

InFocus IN8606HD  
InFocus IN3128HD  
InFocus IN3138HD
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