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Bijzondere Actievoorwaarden – (pre-)order een actiemodel 
Samsung Galaxy Z Flip4 of Z Fold4 en ontvang tot €200 
bovenop de inruilwaarde van je oude smartphone 
 
 
Actie 
(Pre-)order een Actiemodel Samsung Galaxy Z Flip4 of Z Fold4 en ontvang tot €200 bovenop de 
huidige inruilwaarde van je oude smartphone (de “Actie”) 
 
Deze bijzondere actievoorwaarden (de “Bijzondere Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie 
zoals geadverteerd door Samsung Electronics Benelux B.V. (“Samsung”).  De Actie wordt door 
Samsung uit handen gegeven aan L8P N.V. (“L8P”, “we/wij” of “ons/onze”).  L8P is verantwoordelijk 
voor het correct uitvoeren van de Actie. 
 
Algemene en Bijzondere Actievoorwaarden 
Op de Actie zijn tevens de Algemene Actievoorwaarden van toepassing (zie hiervoor 
www.samsung.com/nl/inruil/#voorwaarden ). Bij een tegenstrijdigheid tussen de Algemene 
Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden prevaleren de bepalingen van deze Bijzondere 
Actievoorwaarden.  
 
Looptijd 
Deze Actie loopt van 10 augustus 2022 t/m 4 september 2022 en geldt zolang de voorraad van de 
Galaxy Z Flip4 of Z Fold4 strekt. Let op, de actieperiode is verschillend per deelnemende partner en 
om in aanmerking te komen dien je binnen de aangegeven periode behorende bij de desbetreffende 
partner je aankoop verricht hebben. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en 
maximaal drie keer deelnemen per huishouden.  
 
Promotiemodellen 
De Actie geldt alleen bij aankoop van nieuwe modellen met deelnemende EAN-codes (de 
“Promotiemodellen”) die in Nederland zijn gekocht en geleverd via een deelnemende verkooppartij 
(de “Deelnemende verkooppartijen”). Let op: bepaalde exemplaren kunnen zijn uitgesloten. Sommige 
winkels verkopen uit het buitenland geïmporteerde producten in plaats van de officiële Nederlandse 
producten. Deze producten hebben een afwijkende EAN-code en komen niet in aanmerking voor deze 
promotie. Vraag daarom aan de verkoper om een toestel met deelnemende EAN-code (zie hiervoor de 
Bijzondere Actievoorwaarden). 
 

 
 

Product Name SKU EAN

Galaxy Z Fold4 Graygreen 256GB SM-F936BZABEUB 8806094504996

Galaxy Z Fold4 Beige 256GB SM-F936BZEBEUB 8806094504828

Galaxy Z Fold4 Phantom Black 256GB SM-F936BZKBEUB 8806094504682

Galaxy Z Fold4 Graygreen 512GB SM-F936BZACEUB 8806094504941

Galaxy Z Fold4 Beige 512GB SM-F936BZECEUB 8806094504781

Galaxy Z Fold4 Phantom Black 512GB SM-F936BZKCEUB 8806094504620

Galaxy Z Fold4 Phantom Black 256GB EE SM-F936BZKBEEB 8806094557077

Samsung Galaxy Z Fold4 256GB Black + Leather cover Black F-SM-F936BL256              8806094703351

Samsung Galaxy Z Fold4 512GB Black + Leather cover Black F-SM-F936BL512              8806094703368 

Galaxy Z Flip4 Graphite 128GB SM-F721BZAGEUB 8806094507225

Galaxy Z Flip4 Pink Gold 128GB SM-F721BZDGEUB 8806094507218

Galaxy Z Flip4 Blue 128GB SM-F721BLBGEUB 8806094507249

Galaxy Z Flip4 Bora Purple 128GB SM-F721BLVGEUB 8806094537925
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Een overzicht van de in te ruilen oude smartphones en de corresponderende inruilwaarde kan je 
terugvinden via https://www.samsung.com/nl/inruil/inruilen/ 
 
 
Deelnemende verkooppartijen 
Deze Actie geldt alleen bij aankoop van de promotiemodellen bij een deelnemend verkooppartij in 
Nederland binnen de periode opgegeven per deelnemende verkooppartij. 
 
Vodafone 
T-Mobile 
Coolblue 
Bol.com 
Mediamarkt 
BCC 
Overige: Aces Direct, Arp Nederland Bv, Azerty, Bechtle Direct, Five spark, Buyitdirect, Centralpoint, 
Dustin, Csp, Detron, EP, Expert, Gsmweb, Isg, It First, Kreuze, Office Centre, Optie1, Overhoff, Phc, Ritel, 
Simyo, Tele2, Fivespark, PHC Telecom, Detron Telecom Solutions, Overhoff, Telecommunicatie, Into 
Telecom, Bechtle, ARP, Buy IT Direct, SBC, Aces, Unica Schutte, Connectivity Factory, Telecombinatie, 
Telepact, The Phone House, Unica Ict Solutions, Wehkamp, Welcom, Zetacom, Ziggo, SBC Samung 
business center 
 
De volgende verkooppartijen zullen de extra inruilwaarde onmiddellijk verrekenen bij de aankoop 
wanneer je een inruiltoestel in de winkel inlevert en dient een afzonderlijke aanvraag dus niet 
opgemaakt te worden: 
 
Samsung Experience Store  
Samsung Online store 
KPN 
Mobiel.nl 
 
De volgende verkooppartijen zullen de extra inruilwaarde onmiddellijk verrekenen bij de aankoop 
maar om de inruilwaarde van je oude toestel te ontvangen dien je dit nog afzonderlijk te registreren 
en in te zenden: 
 
Belsimpel 
 
 
Actieperiode per deelnemende verkooppartij 
Deze Actie geldt alleen bij aankoop van de promotiemodellen bij een deelnemend verkooppartij in 
Nederland binnen de hieronder opgegeven periode per deelnemende verkooppartij, om uw deelname 
aan de actie te bevestigen moet de aankoopdatum vallen binnen deze periode 
 

Product Name SKU EAN

Galaxy Z Flip4 Graphite 256GB SM-F721BZAHEUB 8806094507270

Galaxy Z Flip4 Pink Gold 256GB SM-F721BZDHEUB 8806094507201

Galaxy Z Flip4 Blue 256GB SM-F721BLBHEUB 8806094507232

Galaxy Z Flip4 Bora Purple 256GB SM-F721BLVHEUB 8806094537901

Galaxy Z Flip4 Graphite 512GB SM-F721BZAPEUB 8806094577716

Galaxy Z Flip4 Pink Gold 512GB SM-F721BLVPEUB 8806094577747

Galaxy Z Flip4 Blue 512GB SM-F721BLBPEUB 8806094577761

Galaxy Z Flip4 Bora Purple 512GB SM-F721BZDPEUB 8806094577686

Galaxy Z Flip4 Graphite 128GB EE SM-F721BZAGEEB 8806094556995

Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Graphite + Clear Cover with Ring transparant F-SM-F721GR128             8806094703375  

Samsung Galaxy Z Flip4 256GB Graphite + Clear Cover with Ring transparant F-SM-F721GR256 8806094703382

Samsung Galaxy Z Flip 4 512GB Graphite + Clear Cover with Ring transparant F-SM-F721GR512 8806094703399

https://www.samsung.com/nl/inruil/inruilen/
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Uiterste datum voor deelname aan de actie 
Je kunt de aanmelding enkel volledig doorlopen wanneer je jouw nieuwe Galaxy Z Flip4 of Z Fold4  
fysiek ontvangen hebt. Als je de aanmelding hebt voltooid ontvang je een bevestigingsmail met daarin 
meer informatie over het verzendingsproces. Voltooi je aanmelding en verzending van je oude 
smartphone ten laatste binnen de twee maanden (poststempel) na de laatste datum van de 
actieperiode voor de desbetreffende verkooppartij, zie tabel hieronder voor verdere details.   
 

 
 
 
Extra inruilwaarde berekenen 
Pre-order je nieuwe Samsung Galaxy Z Flip4 binnen de actieperiode en bevestig de inruil van een oude 
smartphone om €150 extra inruilwaarde te ontvangen. 
Pre-order je nieuwe Samsung Galaxy Z Fold4 binnen de actieperiode en bevestig de inruil van een 
oude smartphone om €200 extra inruilwaarde te ontvangen 
 
 
Verzending en verwerking 
Het op te sturen oude toestel dient steeds vergezeld te zijn van de volgende documenten: 
 

1. Een volledige en leesbare kopie van je geldige pre-orderbewijs van je nieuwe Samsung Galaxy 

Z Flip4 of Z Fold4, inclusief vermelding van: 

• De aankoopdatum (deze datum moet binnen de promotieperiode vallen voor de 
deelnemende verkooppartij); en 

• De naam van de winkel/webshop waar je nieuwe Samsung Galaxy Z Flip4 of Z Fold4 is 
gekocht; 

2. De ondertekende afstandsverklaring van je oude smartphone. Deze ontvang je in de 
bevestigingsmail van je aanmelding; 

3. De originele streepjescode van je nieuwe Samsung Galaxy Z Flip4 of Z Fold4 als uitsnede van 
de verpakking met de EAN-code en het IMEI nummer indien je deze nog niet bij je aanmelding 
hebt ingelezen 

 
Wij bieden een gratis inzendmogelijkheid via PostNL. Verzend het Inruiltoestel samen met 
bovengenoemde documenten in een postpack. Wij raden aan het doosje te hergebruiken waarin uw 

Partner Actieperiode

Vodafone 10-08-2022 t/m 11-09-2022

T-Mobile 10-08-2022 t/m 02-10-2022

Coolblue 10-08-2022 t/m 02-10-2022

Bol.com 10-08-2022 t/m 04-09-2022

Belsimpel 10-08-2022 t/m 04-09-2022

Mediamarkt 10-08-2022 t/m 04-09-2022

BCC 10-08-2022 t/m 04-09-2022

Overige 10-08-2022 t/m 04-09-2022

Partner Uiterste registratiedatum 

Vodafone 11-11-2022

T-Mobile 2-12-2022

Coolblue 2-12-2022

Bol.com 4-11-2022

Belsimpel 4-11-2022

Mediamarkt 4-11-2022

BCC 4-11-2022

Overige 4-11-2022
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nieuwe Samsung smartphone is geleverd en altijd beschermend materiaal bij te gebruiken. Plak het 
verzendlabel  op het pakje, gelieve uw orderreferentie eveneens aan de buitenkant op het pakje te 
vermelden, en breng het vervolgens naar een PostNL-punt voor verzending. 
 
Verzending via een andere partij geschiedt op eigen risico. L8P noch Samsung is verantwoordelijk voor 
het zoekraken van toestellen tijdens de verzending en die dus nooit ontvangen zijn door ons. 
Ingeleverde toestellen, SIM- en/of geheugenkaarten worden niet door ons geretourneerd. Ontvangen 
SIM- en/of geheugenkaarten worden vernietigd. 
 
 
Aanpassing inruilwaarde 
Indien er een ander type toestel is aangemeld, of indien de conditie van je oude smartphone afwijkend 
is van de opgegeven conditie bij het aanmaken van de offerte zal de inruilwaarde opnieuw worden 
berekend en een nieuw inruilvoorstel worden gedaan. Bij het niet akkoord gaan met een nieuwe, 
eventueel lager uitvallende, inruilwaarde vervalt het recht op extra inruilwaarde bovenop de huidige 
inruilwaarde van je oude telefoon.  
Voor de verdere afhandeling verwijzen we je naar het kopje “Aanpassing Inruilwaarde” van de 
Algemene Actievoorwaarden (www.samsung.com/nl/inruil/#voorwaarden) 
 
 
Betaling Inruilwaarde 
Samsung streeft ernaar de inruilwaarde binnen 9 weken na ontvangst van de oude smartphone, en 
een volledige en geldige registratie, over te maken op je bankrekening. 

 
 
Contact 
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Actie, dan verwijzen we je door naar Samsung. Je kunt 
contact met Samsung opnemen via een van Samsungs contactmogelijkheden zoals vermeld op 
www.samsung.com/nl/support. 
 
Door deelname aan de Actie verklaar je je akkoord met deze Bijzondere actievoorwaarden en de 
Algemene actievoorwaarden van deze Actie. 

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

