
 

Bijzondere actievoorwaarden – Exclusief bij Samsung.com:  
Koop een Galaxy S10e, S10 of S10+ en ontvang €100 extra 
inruilwaarde bovenop de huidige inruilwaarde van je oude 
smartphone 
 
Actie 
Koop een deelnemend model Galaxy S10e, S10 of S10+ op Samsung.com en ontvang €100 extra 
inruilwaarde 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/be/promo/samsung-store/). Bij een tegenstrijdigheid tussen de Algemene 
Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden prevaleren de bepalingen van deze Bijzondere 
Actievoorwaarden.  
 
Looptijd 
Deze Actie loopt van 1 juli 2019 t/m 31 juli 2019 (aankoopdatum) en geldt zolang de voorraad strekt 
van de Galaxy S10e, S10 of S10+. Deze Actie kan niet worden gecombineerd met een andere promotie 
of Actie op de Galaxy S10e, S10 of S10+.  
 
Deelnemende modellen 
De Actie geldt alleen bij aankoop van nieuwe modellen met deelnemende EAN codes die in België of 
Luxemburg zijn gekocht en geleverd (de “Deelnemende modellen”). Let op: bepaalde exemplaren zijn 
uitgesloten.  

 
Naam Model EAN 

Samsung S10e Prism Green 128 GB SM-G970FZGDLUX 8801643689803 

Samsung S10e Prism Black 128 GB SM-G970FZKDLUX 8801643689797 

Samsung S10e Prism White 128 GB SM-G970FZWDLUX 8801643692919 

Samsung S10e Canary yellow 128 GB SM-G970FZYDLUX 8801643692841 

Samsung S10 Prism Green 128 GB SM-G973FZGDLUX 8801643688288 

Samsung S10 Prism Black 128 GB SM-G973FZKDLUX 8801643688264 

Samsung S10 Prism White 128 GB SM-G973FZWDLUX 8801643688202 

Samsung S10 Prism Green 512 GB SM-G973FZGGLUX 8801643769871 

Samsung S10 Prism Black 512 GB SM-G973FZKGLUX 8801643769802 

Samsung S10 Prism White 512 GB SM-G973FZWGLUX 8801643769727 

Samsung S10 Prism Green 128 GB SM-G975FZGDLUX 8801643690205 

Samsung S10 Prism Black 128 GB SM-G975FZKDLUX 8801643690175 

Samsung S10 Prism White 128 GB SM-G975FZWDLUX 8801643690151 

Samsung S10 Ceramic Black 512 GB SM-G975FCKGLUX 8801643772673 

Samsung S10 Ceramic White 512 GB SM-G975FCWGLUX 8801643772574 

Samsung S10 Ceramic Black 1 TB SM-G975FCKHLUX 8801643772628 

Samsung S10 Ceramic White 1 TB SM-G975FCWHLUX 8801643772819 

 
  

http://www.samsung.com/be/promo/samsung-store/


Deelnemen 
Om deel te nemen aan deze promotie doorloop je de volgende stappen: 
 

1. Koop je nieuwe Galaxy S10e, S10 of S10+ op Samsung.com en voeg Samsung Inruil toe aan de 
winkelwagen. De extra inruilwaarde wordt direct in de winkelwagen verrekent. 

2. Registreer het IMEI-nummer van je oude smartphone en beantwoord een paar korte vragen. 
3. Verzend je oude smartphone met het verzendlabel die je via e-mail van ons ontvangt. 
4. Je ontvangt een e-mail waarin de inruilwaarde van je oude smartphone na inspectie wordt 

bevestigd. 
 
Verzending en verwerking 
Verzending geschiedt op eigen risico. L8P noch Samsung is verantwoordelijk voor het verlies van 
smartphones tijdens de verzending en die dus nooit ontvangen zijn door ons. Ingeleverde accessoires, 
SIM- en geheugenkaarten worden niet door ons geretourneerd. Ontvangen SIM- en geheugenkaarten 
worden vernietigd. 
 
Aanpassing inruilwaarde 
Indien er een andere smartphone 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 smartphone. Voor de verdere afhandeling verwijzen we je naar de 
passage “Aanpassing Inruilwaarde” van de Algemene Actievoorwaarden (op 
www.samsung.com/be/promo/samsung-store/). 
 
Betaling Inruilwaarde 
Indien de opgestuurde oude smartphone volledig overeenkomt met het opgegeven toestel op het 
moment van de offerte, streeft L8P ernaar de inruilwaarde binnen 2 weken na ontvangst over te 
maken middels de gebruikte betaalmethode. 
 
Contact 
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Actie, dan verwijzen we je door naar Samsung. Je kunt 
contact opnemen met Samsung via het telefoonnummer BE: 02 201 2418 (lokaal tarief), LUX: 26 10 37 
10 (lokaal tarief) of via een van Samsungs andere contactmogelijkheden zoals vermeld op 
www.samsung.com/be/info/contactus/. 
 
Door deelname aan de Actie verklaar je je akkoord met deze Bijzondere actievoorwaarden en de 
Algemene actievoorwaarden van deze Actie, zoals vermeld op 
www.samsung.com/be/promo/samsung-store/. 

http://www.samsung.com/be/promo/samsung-store/
http://www.samsung.com/be/info/contactus/
http://www.samsung.com/be/promo/samsung-store/

