Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang een Game Pack of een
Music Pack bij pre-order van de Galaxy Note20 of Galaxy
Note20 Ultra
Promotie
Bij een pre-order van een deelnemend model Galaxy Note20 bij een deelnemende winkel ontvang je
tijdelijk naar keuze witte Galaxy Buds+ (SM-R175NZWAEU2) ter waarde van €169 of een Game Pack ter
waarde van €183. De Game Pack voor de Galaxy Note20 bevat de volgende producten:
 Drie maanden Game Pass Ultimate lidmaatschap van de Xbox Game Cloud *; en
 Een MOGA XP5-X Plus controller; en
 Een Samsung wireless charger stand (EP-N5105TBEGWW).
Wanneer je een deelnemend model Galaxy Note20 Ultra pre-ordert bij een deelnemende winkel
ontvang je naar keuze de nieuwe bronze Galaxy Buds Live (SM-R180NZNAEUB) ter waarde van €189 of
een Game Pack ter waarde van €193. De Game Pack voor de Galaxy Note20 Ultra bevat de volgende
producten:
 Drie maanden Game Pass Ultimate lidmaatschap van de Xbox Game Cloud *; en
 Een MOGA XP5-X Plus controller; en
 Een Samsung wireless charger stand (EP-N5200TBEGWW)
*) Voorwaarden Xbox Game Cloud lidmaatschap
Het Game Pass Ultimate-lidmaatschap van 3 maanden geldt niet voor bestaande Xbox Game Pass
Ultimate-leden of personen die eerder lid zijn geweest. Betaalinstrument vereist.
Na de eerste 3 maanden wordt automatisch elke maand het dan geldende tarief voor een regulier
lidmaatschap afgeschreven (zie www.xbox.com/nl-BE/xbox-game-pass#double-asterisk voor meer
informatie), tenzij je het lidmaatschap annuleert. Geldig voor gebruik in België. Maximaal 1 per
persoon.
Nadat je de Xbox Game Pass-bundel als cadeau hebt geselecteerd, ontvang je binnen 14 dagen, maar
ten vroegste op 15 september 2020 een code per e-mail die je kunt inwisselen om je eerste 3 maanden
lidmaatschap te activeren. Verzilver je code op www.microsoft.com/redeem tussen 15 september
2020 en 2 maart 2021. Streaming kwaliteit is afhankelijk van je internet verbinding, afstand tot het
datacenter, apparaat, en andere factoren. Je game ervaring op andere apparaten kan beperkt zijn.
Gestreamde games kunnen mogelijk beperkte functionaliteiten hebben.
Voor het streamen van de games is mogelijk een controller vereist (apart verkrijgbaar). De
beschikbare games variëren. DLC wordt apart verkocht; als een game van Xbox Game Pass is
verwijderd of als je lidmaatschap is afgelopen, zul je een game apart moeten aankopen om je DLC te
gebruiken. Bij inwisseling worden bestaande Xbox Live Gold en/of Game Pass voor console- of pclidmaatschappen omgezet naar Ultimate met een conversieverhouding. Meer informatie en
systeemvereisten vind je op www.xbox.com/nl-BE/xbox-game-pass.
Promotieperiode
Deze promotie loopt van 5 augustus 2020 t/m 20 augustus 2020 (pre-orderdatum) en zolang de
voorraad strekt.
Voorwaarden & uitsluiting
 Een lijst met deelnemende modellen is opgenomen in deze Bijzondere Actievoorwaarden;
 Deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn;
 Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal vijf keer
deelnemen per huishouden;
 De Galaxy Note20 of Galaxy Note20 Ultra moet binnen de promotieperiode bij een
deelnemende winkel in België zijn gepre-orderd. Een lijst met deelnemende winkels is te





vinden via www.samsung.com/be/promo. Samsung is niet verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van de deelnemende modellen bij de deelnemende winkels;
Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op de Galaxy Note20 of
Note20 Ultra;
De Galaxy Note20 of Note20 Ultra moet uiterlijk 21 september 2020 worden geregistreerd via
www.samsung.com/be/promo/pre-order;
Bij pre-orders gedaan via de Samsung E-store (www.samsung.com/be) en bij de Samsung
Experience Store in Brussel en Wijnegem wordt de promotie direct aan de kassa verrekend.
Registratie voor deze promotie via www.samsung.com/be/promo/pre-order is dus niet
mogelijk voor klanten die het product hebben gepre-orderd via de Samsung E-store en de
Samsung Experience Store.

Levering
Samsung streeft ernaar jouw gekozen voordeel binnen 6 weken na het indienen van een volledige en
geldige registratie af te leveren.
Deelnemende modellen
Deze promotie geldt voor de volgende modellen met bijbehorende EAN-codes:
Naam
Galaxy Note20 5G
Mystic Bronze
Galaxy Note20 5G
Mystic Gray
Galaxy Note20 Ultra
5G Mystic Bronze
Galaxy Note20 Ultra
5G Mystic Black

Model

EAN

SM-N981BZNGEUB

8806090592393

SM-N981BZAGEUB
SM-N986BZNGEUB
SM-N986BZKGEUB

8806090597350
5413729236417
8806090594793
5413729236424
8806090594830
5413729236431

Met (naar keuze)
 Galaxy Buds+; óf
 Game pack

 Galaxy Buds Live; óf
 Game pack

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 Belgische
producten. Deze producten hebben een afwijkende EAN-code en komen niet in aanmerking voor deze
Belgische promotie.
Deelnemen
Houd de verpakking en het pre-order bewijs van je Galaxy Note20 of Note20 Ultra bij de hand.
Volg onderstaande stappen om je te registreren. Voltooi jouw registratie uiterlijk 21 september 2020:
1.
2.
3.

4.

Ga naar www.samsung.com/be/promo en klik op de Galaxy Note20 of Note20 Ultra pre-order
promotie.
Klik op ‘Claim hier jouw gift’ en vul het formulier aan met jouw gegevens.
Upload een volledige, leesbare kopie van het geldige pre-orderbewijs van je nieuwe Samsung
Galaxy Note20 of Note20 Ultra, inclusief vermelding van:
 De naam van de winkel/webshop waar je nieuwe Samsung Galaxy Note20 of Note20 Ultra
is gepre-orderd.
 De pre-order datum. Deze datum moet binnen de promotieperiode vallen: 5 augustus
2020 t/m 20 augustus 2020.
Upload een foto van de streepjescode van de verpakking met de EAN-code en het IMEInummer.

Voorbeeld streepjescode:

5.

6.

Controleer je gegevens en klik op de knop “REGISTREREN”. Je ontvangt spoedig een
bevestigingsmail.
Na voltooiing van je registratie gaan wij je ingestuurde gegevens zo spoedig mogelijk
controleren. Daarna laten we je weten of je aan alle actievoorwaarden voldoet. Als er
gegevens ontbreken, laten wij je dat binnen twee weken weten. Je kunt de ontbrekende
informatie dan alsnog naar ons sturen.
Wij streven ernaar jouw gekozen voordeel binnen 6 weken na het indienen van een volledige
en geldige registratie af te leveren.

Als je vragen of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons
opnemen via telefoonnummer BE: 02 201 2418 (lokaal tarief) of per e-mail
via samsung@consumercare.info.
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/be/promo.

