
                                                                                                            
 

Bijzondere actievoorwaarden – Exclusief bij Samsung.com: 
Ontvang extra strap bij aankoop van een Galaxy Watch 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Galaxy Gear Watch of Galaxy Watch Active bij Samsung.com 
ontvang je tijdelijk een extra strap ter waarde van €29,99 of €39,99 cadeau.  
 
Deze promotie loopt van 15 juli 2019 t/m 30 augustus 2019 en zolang de voorraad strekt. Je kunt 
maximaal één keer deelnemen per aangekocht product. Deze promotie kan worden gecombineerd 
met andere promoties op de Galaxy Gear Watch of Galaxy Watch Active. Deze promotie is alleen 
geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung levert de extra Galaxy Gear Watch of Galaxy Watch Active en strap volgens de 
levervoorwaarden van Samsung.com zoals vermeld op 
https://www.samsung.com/nl/bestellen/mobiel/. 
 
Deelnemende modellen en deelnemende winkel 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen met bijbehorende EAN codes:  
 

Naam Model EAN 

Galaxy Watch Active Gold SM-R500NZDAPHN 8801643749606 

Galaxy Watch Active Green SM-R500NZGAPHN 8801643782405 

Galaxy Watch Active Black SM-R500NZKAPHN 8801643749545 

Galaxy Watch Active Silver SM-R500NZSAPHN 8801643749460 

Galaxy Gear Watch Silver (46 mm) SM-R800NZSAPHN 8801643396534 

Galaxy Gear Watch Gold (42 mm) SM-R810NZDAPHN 8801643396954 

Galaxy Gear Watch Black (42 mm) SM-R810NZKAPHN 8801643396749 
 
Deze promotie is alleen geldig indien je de Galaxy Gear Watch of Galaxy Watch Active hebt gekocht in 
Nederland en bij Samsung.com (samsung.com/nl/) .  
 
Deelnemen 
1. Plaats een deelnemend model van de Galaxy Gear Watch of Galaxy Watch Active in je Samsung.com 
winkelwagen. 
2. Op bepaalde modellen kun je vanuit de winkelwagen zelf een strap kiezen, indien je niet kunt kiezen 
dan wordt deze automatisch toegevoegd 
 
Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze exclusieve Samsung.com promotie, kun 
je contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief). 
 
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/samsung-store/. 
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