Wanneer je een nieuwe OnePlus 9 bij een van de Deelnemende Retailers* koopt tussen 23 maart en
25 april 2021, ontvangt de Deelnemer een gratis paar OnePlus Buds Z t.w.v. 59,95 euro.
OnePlus Product Plus Promotie
Voorwaarden
Deelnemers stemmen toe gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden:
Deelnamevoorwaarden:
1. Deze Promotie is een productpromotie van OnePlus (“Promotor”). De verwerking wordt door
10XCREW uitgevoerd, Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven. De Promotor heeft het recht om de
Promotie vroegtijdig te beëindigen of de deelnemingsvoorwaarden te veranderen. Dit is in het
bijzonder van toepassing op gevallen van overmacht en bij gevallen waarbij de correcte uitvoering
van de promotiecampagne niet gegarandeerd kan worden door technische en/of legale redenen.

Promotietoestel
2.
SKU

Promotienaam

Naam artikel

EAN-13 digits

5011101552

OnePlus 9

128GB 8GB Astral Black EU

6921815615378

Promotieperiode
3. De Promotie is exclusief geldig bij aankoop van een Promotietoestel tussen 16:30 (CET) op 23 maart
en 23:59 (CET) op 25 april 2021 (“Promotieperiode”) bij deelnemende retailers in Nederland, België,
Luxemburg en Duitsland (“Deelnemende (Retailers”). Met aankopen die gedaan werden voor of na
de promotieperiode wordt helaas geen rekening gehouden.
Toelatingsvoorwaarden
4. Komen in aanmerking: particuliere eindklanten vanaf 18 jaar en zakelijke klanten met woonplaats in
een van de volgende Europese continentale landen: België, Duitsland, Luxemburg, Nederland.
(“Deelnemer” of “U”).

Aankoop

5. Deelnemersaankoop van een Promotietoestel van de Deelnemende Retailers binnen de
Promotieperiode als nieuw toestel.
6. Zowel particuliere verkopen/aankopen als verkopen/aankopen via online veilingen en
verkopen/aankopen van gebruikte toestellen zijn uitgesloten.

Claim
7. De deelnemer bezoekt de campagne-URL https://promotions.activationboxx.com/oneplus om de
aankoop te claimen tussen 16:30 (CET) op 23 maart en 23:59 (CET) op 8 mei 2021. Een onvolledige
Claim of een Claim die op 8 mei 2021 na 23:59 (CET) aankomt wordt niet geaccepteerd.
8. Een kopie van het aankoopbewijs van het aangekochte Promotietoestel met de volgende
informatie:
Factuurdatum/Bestellingsdatum, het volledige type of productnaam, aankoopprijs,
verkopersinformatie.
9. De Claim zal binnen de twee (2) werkdagen gecontroleerd worden en de Deelnemer zal via e-mail te
weten komen of de Claim al dan niet met succes gevalideerd werd.
10. Als een Claim op een incorrecte manier werd ingediend, zal de Deelnemer via e-mail op de hoogte
gebracht worden en zal hij uitgenodigd worden om de nodige informatie binnen twee (2)
werkdagen te verstrekken.
11. Onvolledige Claims worden ongeldig verklaard. De Promotor accepteert geen verantwoordelijkheid
voor verloren, vertraagde of beschadigde data die optreedt tijdens de communicatie of overdracht
van Claims.
12. De Promotor behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken Claims te diskwalificeren die
afwijken van deze Voorwaarden. De Promotor heeft het recht om waar nodig actie te ondernemen
om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige Claims, inclusief, zonder limiet, verdere
verificatie te vereisen zoals bewijs van aankoop, identiteit, leeftijd en andere relevante gegevens
van een Deelnemer.
13. Als een Deelnemer het Promotietoestel teruggeeft voordat hij een Claim indiende, dan moet de
Deelnemer geen Claim maken. Als een Deelnemer het Promotieproduct terugstuurt of de levering
annuleert nadat hij een Claim indiende, dan zal de Claim ongeldig zijn en moet de Deelnemer
onmiddellijk de Claim annuleren door een e-mail te sturen naar 【oneplus@activationboxx.com】.
De Promotor behoudt zich het recht bij Deelnemende Retailers na te gaan of er een Promotietoestel
werd teruggestuurd en door een Claim in te dienen geeft de Deelnemer de Promotor de toelating
dit te doen.
14. De terugbetaling zal geregeld worden via rechtstreekse bankoverschrijving binnen een maximum
van 30 dagen na succesvolle registratie. De bankrekening/IBAN moet op dezelfde naam staan als de
persoon die de aankoop registreerde.
Mocht je problemen ondervinden met de Claim, gelieve dan via e-mail contact op te nemen met de
customer support (oneplus@activationboxx.com).
Privacy en Gegevensbescherming

15. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden verzameld, opgeslagen en verwerkt met het
oog op het vervullen van de gevraagde beloning door 10XCREW namens OnePlus. OnePlus behoudt
de gegevens van de Deelnemer om deze laatste service te verlenen over zijn/haar product.
Deelnemers kunnen de OnePlus Privacy Policy hier raadplegen:
https://www.oneplus.com/nl/legal/privacy-policy .
Diversen
16. De Promotor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (a) het niet ontvangen van inzendingen
door verzendingsfouten en andere situaties buiten de wil om; (b) alle late, verloren, verkeerd
verzonden of beschadigde overdrachten of Claims; (c) alle andere verliezen of beschadigingen
buiten de wil om van de Promotor.
17. Deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen en alle andere
relevante kosten of onkosten die niet in de Voorwaarden werden opgenomen.
18. De Promotor behoudt zich het recht voor om de Promotievoorwaarden te wijzigen.
19. De Promotie valt onder Nederlands recht.

*Deelnemende Retailers:
Sales Partners
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
België
België
België
België
België
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland

Naam
Belsimpel
Coolblue.nl
T-Mobile Nederland
www.Tele2.nl
Mobiel.nl
Proximus
Vandenborre
Fnac BE
Coolblue.be
Telenet
Krefel
Coolblue.de
Otto
1und1.de
DeinHandy
Sparhandy

Deelnemende Retailers *voor toestellen ingekocht via T-Mobile Nederland:
Phonehouse – Phonehouse.nl
Mediamarkt – Mediamarkt.nl
Telecombinatie – telecombinatie.nl
Ritel – Ritel.nl

GSMweb – gsmweb.nl
Optie1 – Optie1.nl
Welcom – Welcombij.nl
Cicek - Cicekler Telecommunicatie (cicektelecom.nl)
Peoples – peoples.nl
Ritel -

