
Actievoorwaarden - SAMSUNG INRUILACTIE VOOR DE GALAXY S8/S8+ (2017)  
 
 

Promotie  
Als je nu een promotiemodel Galaxy S8 of S8+ koopt en je oude smartphone inruilt via 
www.samsung.com/nl/inruil, ontvangt je €100 bovenop de huidige inruilwaarde van je oude 
smartphone.  
 
Deze promotie loopt van 21 augustus 2017 t/m 1 oktober 2017 (factuurdatum). Aanmelding is 
mogelijk tot uiterlijk 14 oktober 2017. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht 
product en maximaal drie keer deelnemen per huishouden. Deze promotie kan worden 
gecombineerd met andere promoties op de Galaxy S8 of S8+. Deze promotie is alleen geldig voor 
deelnemers vanaf 18 jaar.  
 
Samsung streeft ernaar de €100 inruilwaarde en de waarde van je oude smartphone binnen 8 weken 
na ontvangst van de smartphone en een volledige en geldige registratie, over te maken op je 
bankrekening.  
 
Let op, woont je in Belgie? Dan kun je gebruik maken van deze actie maar deze kun je alleen via de 
Nederlandse Samsung site claimen. Vergeet dus niet het Belgische vlaggetje even om te zetten naar 
Nederland. 
 
Promotiemodellen, deelnemende winkels en deelnemende inruilmodellen  
Deze promotie is alleen geldig op de Galaxy S8 of S8+ met onderstaande deelnemende EAN codes: 

 
 Galaxy S8  Galaxy S8+  
8806088711362  8806088699967  
8806088711003  8806088699080  
8806088704517  8806088698830  
8806088704470  8806088698793  
8806088702902  8806088913629  
8806088704319  8806088699356  
8806088702506  8806088699745  
8806088704463  8806088699134  
8806088701769  8806088699028  
8806088702568  8806088698762  
8806088702667  8806088698748  
8806088704333  8806088913568  
8806088708133  8806088699806  
8806088707983  8806088699530  
8806088709673  8806088699998  
8806088699707  
8806088699677  
 

Deelnemen  

Ga naar de pagina www.samsung.com/nl/inruil en voltooi de stappen voor het inruilen van de oude 

smartphone. Als je de smartphone hebt aangemeld, ontvangt je een bevestigingsmail met daarin 

meer informatie over het verzendingsproces.  



 

De volgende doc8/menten zijn nodig om mee te sturen met je oude smartphone:  

- Een volledige, leesbare kopie van je geldige aankoopbewijs van het nieuwe Samsung Galaxy 

S8 of S8+, inclusief vermelding van:  

 bol.com waar je de S8 hebt gekocht;  

 de aankoopdatum (deze datum moet binnen de promotieperiode vallen);  

- Bewijs van de voltooide inruil van je oude toestel: de begeleidingsbon met de ondertekende 

afstandsverklaring van je oude toestel. Deze ontvang je in de bevestigingsmail van je 

aanmelding.  

 

Voor vragen en opmerkingen over je deelname aan deze promotie: www.samsung.com/nl/contact 


