Bijzondere actievoorwaarden - Pre-order een Galaxy S9 of S9+
en ontvang €100 bovenop de huidige inruilwaarde van je oude
smartphone
Actie
Pre-order een Actiemodel Galaxy S9 of S9+ en ontvang €100 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/nl/samsunginruil/#voorwaarden). Bij een tegenstrijdigheid tussen de Algemene
Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden prevaleren de bepalingen van deze Bijzondere
Actievoorwaarden.
Looptijd
Deze Actie loopt van 25 februari 2018 t/m 15 maart 2018 (pre-orderdatum) en geldt zolang de
voorraad strekt van de Galaxy S9 of S9+. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht
product en maximaal drie keer deelnemen per huishouden. Deze Actie kan niet worden gecombineerd
met een andere promotie of Actie op de Galaxy S9 of S9+.
Promotiemodellen
De Actie geldt alleen bij aankoop van nieuwe modellen met deelnemende EAN codes die in Nederland
zijn gekocht en geleverd (de “Promotiemodellen”). Let op: bepaalde exemplaren kunnen zijn
uitgesloten. 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. Vraag daarom aan de verkoper om een toestel met
deelnemende EAN code:
Model

Galaxy S9
EAN

SM-G960FZBDTNL
SM-G960FZKDTNL
SM-G960FZPDTNL
SM-G960FZBDPHN
SM-G960FZKDPHN
SM-G960FZPDPHN
SM-G960FZBDVDF
SM-G960FZKDVDF
SM-G960FZPDVDF
SM-G960FZKHPHN
SM-G960FZKHTNL

8801643147938
8801643148218
8801643148379
8801643147921
8801643148195
8801643148256
8801643147952
8801643148294
8801643148355
8801643276409
8801643276348

Model

Galaxy S9+
EAN

SM-G965FZBDTNL
SM-G965FZKDTNL
SM-G965FZPDTNL
SM-G965FZBDPHN
SM-G965FZKDPHN
SM-G965FZPDPHN
SM-G965FZBDVDF
SM-G965FZKDVDF
SM-G965FZPDVDF
SM-G965FZKHPHN
SM-G965FZKHTNL

8801643146153
8801643146696
8801643146511
8801643146191
8801643146283
8801643146207
8801643146146
8801643146269
8801643146160
8801643276775
8801643276751

Een overzicht van de in te ruilen oude smartphones en de corresponderende inruilwaarde kan je
vinden via www.samsung.com/nl/inruil.
Deelnemen
Je kan de aanmelding enkel volledig doorlopen wanneer je jouw nieuwe Galaxy S9 of S9+ fysiek
ontvangen hebt. Als je de aanmelding hebt voltooid ontvang je een bevestigingsmail met daarin meer
informatie over het verzendingsproces. Voltooi je aanmelding en verzending van je oude smartphone
tussen 8 maart 2018 en 16 april 2018 (poststempel).

Verzending en verwerking
Verzending geschiedt op eigen risico. L8P noch Samsung is verantwoordelijk voor het zoekraken van
toestellen tijdens de verzending en die dus nooit ontvangen zijn door ons. Ingeleverde toestellen, SIMen geheugenkaarten worden niet door ons geretourneerd. Ontvangen SIM- en geheugenkaarten
worden vernietigd.
De op te sturen toestellen dienen steeds vergezeld te zijn van de volgende documenten:
1.

2.
3.

Een volledige, leesbare kopie van je geldige pre-orderbewijs van je nieuwe Samsung Galaxy
S9 of S9+, inclusief vermelding van:
- de naam van de winkel/webshop waar je nieuwe Samsung Galaxy S9 of S9+ is gekocht;
- de pre-orderdatum (deze datum moet binnen de promotieperiode vallen);
Bewijs van de voltooide inruil van je oude toestel: het verkoopformulier met de ondertekende
afstandsverklaring van je oude smartphone. Deze ontvang je in de bevestigingsmail van je
aanmelding;
De originele streepjescode als uitsnede van de verpakking met de EAN-code en het IMEI
nummer.

Voorbeeld streepjescode

Aanpassing inruilwaarde
Indien er een ander type toestel 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 €100 bovenop de huidige inruilwaarde
van je oude smartphone. Voor de verdere afhandeling verwijzen we je naar het kopje “Aanpassing
Inruilwaarde” van de Algemene Actievoorwaarden
(www.samsung.com/nl/samsunginruil/#voorwaarden).
Betaling Inruilwaarde
Samsung streeft ernaar de inruilwaarde binnen 6 weken na ontvangst van de oude smartphone, en
een volledige en geldige registratie, over te maken op je bankrekening.
Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Actie, dan verwijzen we je door naar Samsung. Je kunt
contact met Samsung opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) of via een van
Samsungs andere contactmogelijkheden zoals vermeld op www.samsung.com/nl/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/nl/samsunginruil/#voorwaarden.

