
 
 

 
 

 
 

Gratis FOX codes t.w.v. 60 euro bij aankoop 
van een Samsung tv uit de H6200 en H6500 
serie. Deze actie geldt voor aankopen vanaf 
28 november, zolang de voorraad strekt en 
is geldig op de Samsung H6200 en H6500 
serie.  
 
 
Wat houdt de actie in? 
Koop je vanaf vrijdag 28 november 2014 een Samsung Full HD smart tv uit de H6200 of H6500 serie via bol.com? Dan 
krijg jij een gratis FOX codes t.w.v. 60 euro! Met deze FOX codes kan je vijf wedstrijden live bekijken op FOX Sports. De 
codes zijn het gehele voetbalseizoen 2014-2015 geldig. Let wel op, want OP = OP! 
 
Wat is FOX Sports? 
FOX Sports is een sportkanaal met twee zenders; FOX Sports Eredivisie en FOX Sports International. Via deze zenders 

kan je genieten van nationale en internationale topsporten. Op FOX Sports Eredivisie volg je op drie kanalen live alle 

wedstrijden uit de Eredivisie, veel live aandacht voor de Jupiler League wedstrijden en het KNVB bekerternooi. Naast 

de honderden live wedstrijden is er op FOX Sports Eredivise ook veel extra’s te zien; de mooiste doelpunten, Club TV en 

90 Minutes. Op FOX Sports International kan je volop genieten van internationale topsporten, zoals topvoetbal uit Serie 

A, FA Cup, League Cup, Coppa Italia, DFB-Pokal en de UEFA Europe League. Ook is de NFL (American Football), MLB 

(Baseball), ATP World Tour Masters 1000, ATP World Tour 500 en Wimledon te zien. Om FOX Sports te ontvangen dien 

je te beschikken over digitale televisie. Naast tv kan je de wedstrijden en samenvatting van FOX Sports ook volgen via 

internet en je smartphone. Let op: Canal Digitaal zendt alleen FOX Sports International uit en Digitenne kan geen FOX 

Sports International ontvangen. 

Hoe werkt de promotie?  
Gebruik maken van deze actie is eenvoudig. Schaf tijdens de actieperiode een Samsung Full HD smart tv aan uit de 
H6200 of H6500 serie. Ongeveer twee weken later krijg je de codes toegestuurd. De actie is alleen geldig bij aankopen 
via bol.com en niet via een externe verkoper of tweedehands. 
 
Voorwaarden  

 De looptijd van de actie is vanaf vrijdag 28 november 2014 totdat de FOX codes op zijn. Dit is een OP = OP actie;  

 De actie is geldig op de tv’s uit de H6200 en H6500 serie van Samsung;  

 De FOX codes zijn goed voor 5 wedstrijden op FOX sports; 

 De FOX codes zijn het gehele voetbalseizoen 2014-2015 geldig; 

 De FOX codes worden ongeveer 2 weken na aankoop nagestuurd; 

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


