
                                                                                                            

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang diverse voordelen 
t.w.v. maximaal €289,00 bij pre-order van de Galaxy Z Flip3 5G 
of Galaxy Z Fold3 5G 
 
Promotie 
Bij pre-order van een deelnemend model Samsung Galaxy Z Fold3 5G of Galaxy Z Flip3 5G ontvang je 
tot €200 extra inruilwaarde* en één jaar gratis Samsung Care+. Bij pre-order van een Galaxy Z Fold3 
5G ontvang je daarnaast een cover met S Pen + Travel adapter t.w.v. €89 (EF-FF92KKBEGEW). 
 
* Voor de extra inruilwaarde gelden aparte bijzondere actievoorwaarden. Deze zijn te vinden op de 
promotiepagina: www.samsung.com/nl/promo/pre-order/ 
 
Deze promotie loopt van 11 augustus 2021 t/m 26 augustus 2021 (pre-orderdatum) en zolang de 
voorraad strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal drie keer 
deelnemen per huishouden. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op 
de Galaxy Z Flip3 5G of Galaxy Z Fold3 5G. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 
jaar. 
 
Samsung streeft ernaar de voordelen waar je voor in aanmerking komt binnen negen weken na het 
indienen van een volledige en geldige registratie af te leveren. 
 
Samsung Care+ 
Bij de pre-order van een Galaxy Z Flip3 5G of Galaxy Z Fold3 5G ontvang je één jaar lang gratis 
Samsung Care+. Bij de standaard dekking van 12 maanden ben je gedekt voor 1 claim gedurende de 
verzekeringsperiode van 1 jaar.  
 
Om een claim in te dienen vragen we je om zo snel mogelijk contact op te nemen met het callcenter 
van Samsung op 088-9090100 (24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week). Zorg ervoor dat je je 
verzekeringscertificaat, IMEI-nummer of serienummer van je toestel bij de hand hebt. Een 
vertegenwoordiger van Samsung zal je helpen om de claim te verwerken. Voor elke geldige claim 
wordt er een eigen risico van maximaal €130 in rekening gebracht voor de Galaxy Z Fold3 5G, en 
maximaal €109 voor de Galaxy Z Flip3 5G. 
 
Samsung levert de service van de Samsung Care+ verzekering volgens de levervoorwaarden van 
Samsung.com zoals vermeld op www.samsung.com/nl/offer/samsung-care-plus/. Je kunt daar ook 
terecht voor meer informatie of antwoorden op de meest gestelde vragen over Samsung Care+. 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen met bijbehorende EAN-codes:  
 

Product SKU EAN Met 

Galaxy Z Flip3 5G 128GB Lavender  SM-F711BLVAEUB 8806092563506 

Tot €200 extra 
inruilwaarde* en 
één jaar gratis 
Samsung Care+ 

Galaxy Z Flip3 5G 256GB Lavender  SM-F711BLVEEUB 8806092565104 

Galaxy Z Flip3 5G 128GB Cream SM-F711BZEAEUB 8806092564558 

Galaxy Z Flip3 5G 256GB Cream SM-F711BZEEEUB 8806092563674 

Galaxy Z Flip3 5G 128GB Green SM-F711BZGAEUB 8806092565050 

Galaxy Z Flip3 5G 256GB Green SM-F711BZGEEUB 8806092564312 

Galaxy Z Flip3 5G 128GB Phantom Black  SM-F711BZKAEUB 8806092564077 

Galaxy Z Flip3 5G 256GB Phantom Black  SM-F711BZKEEUB 8806092563636 

Galaxy Z Flip3 5G 128GB 
Gray 

Samsung.com 
exclusive 

SM-F711BZAAEUB 8806092633216 

Galaxy Z Flip3 5G 256GB 
Gray 

Samsung.com 
exclusive 

SM-F711BZAEEUB 8806092634022 

Galaxy Z Flip3 5G 128GB 
Light Pink 

Samsung.com 
exclusive 

SM-F711BLIAEUB 8806092633575 

http://www.samsung.com/nl/promo/pre-order/
http://www.samsung.com/nl/offer/samsung-care-plus/


                                                                                                            
Galaxy Z Flip3 5G 256 GB 
Light Pink 

Samsung.com 
exclusive 

SM-F711BLIEEUB 8806092633445 
Tot €200 extra 
inruilwaarde* en 
één jaar gratis 
Samsung Care+ 

Galaxy Z Flip3 5G 128GB 
White 

Samsung.com 
exclusive 

SM-F711BZWAEUB 8806092633902 

Galaxy Z Flip3 5G 256GB  
White 

Samsung.com 
exclusive 

SM-F711BZWEEUB 8806092633308 

Galaxy Z Fold3 5G 256GB Phantom Green  SM-F926BZGDEUB 8806092561304 
Tot €200 extra 
inruilwaarde,* één 
jaar gratis 
Samsung Care+, 
en een cover met 
S Pen + Travel 
adapter t.w.v. €89 
(EF-
FF92KKBEGEW). 

Galaxy Z Fold3 5G 512GB Phantom Green  SM-F926BZGGEUB 8806092561397 

Galaxy Z Fold3 5G 256GB Phantom Black  SM-F926BZKDEUB 8806092560895 

Galaxy Z Fold3 5G 512GB Phantom Black  SM-F926BZKGEUB 8806092561403 

Galaxy Z Fold3 5G 256GB Phantom Silver SM-F926BZSDEUB 8806092657090 

Galaxy Z Fold3 5G 512GB Phantom Silver SM-F926BZSGEUB 8806092657083 

 
Let op: vraag aan de verkoper om een toestel met deelnemende EAN-code. 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 
Nederlandse promotie. 
 
Deze promotie is alleen geldig indien je de Galaxy Z Flip3 5G of Galaxy Z Fold3 5G hebt pre-ordered bij 
een van de deelnemende winkels in Nederland. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden via 
www.samsung.com/nl/promo/pre-order. Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid 
van de deelnemende modellen bij de deelnemende winkels. 
 
Bij aankopen gedaan via de Samsung e-store (www.samsung.com/nl) en bij de Samsung Experience 
Store in Utrecht wordt de promotie direct bij aankoop verrekend. Registratie via 
www.samsung.com/nl/promo/pre-order/ is dus niet mogelijk voor klanten van de Samsung E-store en 
de Samsung Experience Store. 
 
Wanneer het deelnemende product is geleased via de Samsung E-store (namens partner Evollis) 
wordt de promotie niet direct aan de kassa verrekend. Voor die klanten is deelname via 
www.samsung.com/nl/promo/pre-order wel mogelijk. De extra inruilwaarde en de gratis Samsung 
Care+ dekking kan aan deze klanten niet worden toegekend. 
 
Deelnemen 
Ga naar www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 11 oktober 2021:  
 

1. Een volledige, leesbare kopie van het pre-orderbewijs van je nieuwe Galaxy Z Flip3 5G of 
Galaxy Z Fold3 5G, inclusief vermelding van: 

 De naam van de winkel/webshop waar je nieuwe Galaxy Z Flip3 5G of Galaxy Z Fold3 
5G is pre-ordered. 

 De pre-order datum. Deze datum moet binnen de promotieperiode vallen: 11 augustus 
2021 t/m 26 augustus 2021 

2. Een foto van de streepjescode van de verpakking met daarop de EAN-code en het IMEI-
nummer. 

 
Om de extra inruilwaarde te claimen kun je de stappen doorlopen in het inruilproces. Meer informatie 
hierover is te vinden via www.samsung.com/nl/promo/pre-order/ . 

http://www.samsung.com/nl/promo
http://www.samsung.com/nl/promo/pre-order/
http://www.samsung.com/nl/promo/pre-order
http://www.samsung.com/nl/promo
http://www.samsung.com/nl/promo/pre-order/


                                                                                                            
Voorbeeld streepjescode: 

 
 
Als je vragen of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief). Kijk op www.samsung.com/nl/contact 
voor meer informatie. 
 
Door deelname aan de promotie verklaar je dat je akkoord gaat met de Algemene Actievoorwaarden 
en deze Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op 
www.samsung.com/nl/promo/pre-order/.  

 

http://www.samsung.com/nl/contact
http://www.samsung.com/nl/promo/pre-order/

