Ontvang een gratis game- of music-pack bij
aankoop van een Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Je hebt een product gekocht waar je een game- pack t.w.v. € 188,- of een music-pack t.w.v.
€ 189,- bij krijgt van Samsung. Je kiest zelf voor welke van de 2 onderstaande opties je gaat.
Game-pack t.w.v € 188,-, bestaande uit
- 3 maanden lidmaatschap van de Xbox Game Pass
- PowerA MOGA XP5-X Plus controller voor je Xbox en smartphone
- Samsung draadloze oplader (15W)
OF
Music-pack t.w.v. € 189,-, bestaande uit
- Samsung Galaxy Live (brons)

Aangezien je de game- of music-pack niet via Coolblue ontvangt, moet je nog een aantal
stappen uitvoeren om het product in ontvangst te nemen. Wat je moet doen, lees je
hieronder.

Looptijd:
5 augustus 2020 - 20 augustus 2020. Meld je uiterlijk 17 september 2020 aan om het gratis
game- of music-pack thuis te ontvangen.

Wat heb je nodig?
-

De actiesite: h
 ttps://www.samsung.com/nl/promo/pre-order/

-

Foto/(digitale) kopie van de aankoopbon/de factuur van je nieuwe toestel

-

Foto/(digitale) kopie van de EAN-code en het IMEI-nummer op de verpakking van je
toestel

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 5 augustus 2020 en 20 augustus 2020 de Samsung Galaxy
Note 20 Ultra bij Coolblue.
2. Ga uiterlijk 21 september 2020 n
 aar de actiesite.
3. Vul je persoonlijke gegevens en je aankoopgegevens in en upload je foto's/kopieën.
Klik vervolgens op registreren.
4. Samsung stuurt het door jou gekozen pack naar je op.

Geldigheid
-

Deze actie is geldig in Nederland.

-

Het Xbox Game Pass lidmaatschap geldt niet als je momenteel lid bent of bent
geweest.

-

Wanneer je het gratis lidmaatschap van 3 maanden niet binnen diezelfde 3
maanden opzegt, wordt het abonnement elke maand automatisch verlengd.

Modellen die meedoen:

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, alle modellen
Let op: de actie geldt niet voor Tweedekans producten.

