
 
Bijzondere actievoorwaarden - Ontvang €50 retour bij aankoop van 
een Gear S3 Classic of Frontier  
 
Promotie  
Bij aankoop van een promotiemodel Gear S3 (Classic/Frontier) ontvangt je tijdelijk 50,- 
retour.  
 
Deze promotie loopt van 27 november 2017 t/m 31 december 2017 (aankoopdatum) en 
zolang de voorraad strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product 
en maximaal vijf keer deelnemen per huishouden. Deze promotie kan niet worden 
gecombineerd met andere promoties op de Gear S3 (Classic/Frontier). Deze promotie is 
alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.  
 
Samsung streeft ernaar het retourbedrag binnen 6 weken na het indienen van een volledige 
en geldige registratie over te maken op uw bankrekening.  
 
Promotiemodel  
Deze promotie geldt voor de modellen met de volgende EAN codes:  
Gear S3 Classic – SM-R770NZSAPHN – 8806088532400  
Gear S3 Frontier – SM-R760NDAAPHN – 8806088532516  
 

Belgische klant 
Woon je in Belgie? Dan kun je ook gebruik maken van deze aanbieding. Let er even op dat je 
via de Nederlandse site de actie kunt claimen en niet via de Belgische site. Zet het vlaggetje 
dus altijd even om naar NL. 
 

 
 
 
Niet via externe verkopers 
De actie is alleen geldig bij aanschaf via bol.com. Op het moment dat je het product bij een 
van onze externe verkopers koopt kun je geen gebruik maken van de actie.  
 
Deelnemen  
Ga naar www.samsung.com/nl/promotions, klik op de promotie, vul het online 
aanmeldformulier in en upload de volgende documenten uiterlijk 14 januari 2018:  
 
1. Een kopie van de aankoopbon;  
2. De streepjescode van de verpakking met de EAN-code en het IMEI nummer.  
 

 

 

file://///local/file/groups/MenS/Electronics/MenT/Claire%20-%20Samsung/Producten%20en%20visuals/_Promo's/09-2017%20Switch%20the%20galaxy%20S8/www.samsung.com/nl/promotions


 

Voorbeeld streepjescode 

 

Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met 

Samsung opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) of per e-mail via 

samsungmobile@consumercare.info.  

 

Door deelname aan de promotie verklaar je je akkoord met de Algemene Actievoorwaarden 

en de Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op 

www.samsung.com/nl/promotions. 

http://www.samsung.com/nl/promotions

