
Actievoorwaarden E-reader & Kobo Plus actie 

Van 5 tot en met 22 oktober ontvang je bij de aankoop van een Kobo e-reader 3 maanden* 

gratis lezen met het Kobo Plus ebook-abonnement. Op deze actie zijn de volgende 

actievoorwaarden van toepassing.       

Actievoorwaarden 

 De actie geldt van 5 oktober tot en met 22 oktober. 

 De actie is geldig op alle nieuwe Kobo e-readers, verkocht door bol.com. 

 Om gebruik te maken van de actie moet je beschikken over een Kobo Plus ebook-

abonnement of er een afsluiten. Het abonnement heeft een looptijd van onbepaald duur en 

kan maandelijks worden opgezegd. De Gebruikersvoorwaarden Kobo Plus zijn van 

toepassing op het Kobo Plus ebook-abonnement.  

 Je ontvangt per verkochte e-reader een unieke kortingscode waarmee je jouw korting op het 

Kobo Plus ebook-abonnement kunt activeren. Deze code is geldig tot en met 31-12-2017. 

 Je ontvangt jouw kortingscode uiterlijk 24 uur na het bestellen van je Kobo e-reader. 

 Je ontvangt je unieke kortingscode per e-mail van bol.com. 

 De kortingscode is alleen voor persoonlijk gebruik. 

 De kortingscode kan niet worden gebruikt door een zakelijke bol.com account. 

 De korting op het Kobo Plus ebook-abonnement is geldig op abonnementen die afgesloten 

zijn via bol.com. 

 De korting op het Kobo Plus ebook-abonnement is geldig op nieuwe Kobo Plus 

abonnementen en lopende Kobo Plus abonnementen. 

 Maak je al gebruik van het Kobo Plus ebook-abonnement dan ontvang je 2 maanden extra 

Kobo Plus. 

 De korting op het Kobo Plus ebook-abonnement kan niet in delen worden gebruikt 

 Als je jouw Kobo e-reader retourneert heeft bol.com het recht om jouw kortingscode te 

deactiveren. Mocht je al een Kobo Plus ebook-abonnement hebben afgesloten met jouw 

kortingscode, dan heeft bol.com het recht om jouw Kobo Plus ebook-abonnement te 

beëindigen. 

 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door 

bol.com. 

Inwisselen van jouw unieke kortingscode 

 Om je code in te wisselen volg je de volgende stappen 

o Ga naar www.bol.com/KoboPlus 

o Klik op ‘Start je gratis 30 dagen’ 

o Log in met je bol.com account 

o Voeg je unieke code toe 

o Valideer je rekeningnummer 

o Start meteen met lezen 

 Heb je al een Kobo Plus ebook-abonnement? Voeg dan je code toe in je bol.com account  

Heb je nog vragen? 

Bekijk voor vragen onze veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. 

 

*inclusief gratis 30 dagen proefperiode, 

m.u.v. reeds actieve en stopgezette 

abonnementen 

https://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/gebruikersvoorwaarden-kobo-plus/index.html
http://www.bol.com/KoboPlus
https://www.bol.com/nl/account/abonnement.html
https://www.bol.com/nl/m/klantenservice/kobo-plus-abonnement/index.html
https://www.bol.com/nl/klantenservice/index.html

