
                                                                                                            
 

Bijzondere actievoorwaarden – Exclusieve promotie: Ontvang 
tot €100 extra inruilwaarde voor het retourneren van je oude 
smartphone of tablet bij aankoop van een Galaxy S10 
 
Promotie 
Bij aankoop van een Galaxy S10 via onze speciale portal ontvang je tijdelijk tot €100 extra inruilwaarde 
voor het retourneren van je oude smartphone of tablet.  
 
Deze promotie loopt van 04 november 2019 t/m 24 november 2019 (aankoopdatum) 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 S10. Deze promotie is alleen geldig voor 
deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
De €50 of €100 wordt direct in je winkelwagen verrekend na het inruilen van je oude toestel. 
 
Deelnemende modellen en deelnemende winkel 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen met bijbehorende EAN codes:  
 

Naam Model EAN Extra inruilwaarde 

Galaxy S10e Prism White SM-G970FZWDLUX "8801643692919" €50 
Galaxy S10e Prism Black SM-G970FZKDLUX "8801643689797" €50 
Galaxy S10e Prism Green SM-G970FZGDLUX "8801643689803" €50 
Galaxy S10e Canary Yellow SM-G970FZYDLUX "8801643692841" €50 
Galaxy S10 Prism Black SM-G973FZKGLUX "8801643769802" €100 
Galaxy S10 Prism White SM-G973FZWDLUX "8801643688202" €100 
Galaxy S10 Prism Green SM-G973FZGDLUX "8801643688288" €100 
Galaxy S10 Prism Green SM-G973FZGGLUX "8801643769871" €100 
Galaxy S10 Prism White SM-G973FZWGLUX "8801643769727" €100 
Galaxy S10 Prism Black SM-G973FZKDLUX "8801643688264" €100 
Galaxy S10+ Prism Black SM-G975FCKHLUX "8801643772628" €100 
Galaxy S10+ Prism White SM-G975FZWDLUX "8801643690151" €100 
Galaxy S10+ Prism Green SM-G975FZGDLUX "8801643690205" €100 
Galaxy S10+ Prism Black SM-G975FCKGLUX "8801643772673" €100 
Galaxy S10+ Ceramic White SM-G975FCWGLUX "8801643772574" €100 
Galaxy S10+ Prism Black SM-G975FZKDLUX "8801643690175" €100 
 
Deze promotie is alleen geldig indien je de Galaxy S10 hebt gekocht in België en via onze speciale 
portal.  
 
Deelnemen 
1. Selecteer een deelnemend model Galaxy S10.  
2. Geef aan dat je een oude smartphone of tablet wilt retourneren en plaats de Galaxy S10 in je 
winkelwagen. 
3. De €50 of €100 wordt zo direct van het totaalbedrag afgehaald. 
 
Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze exclusieve 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/be/promo/samsung-store/epp. 

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

