
                          

Bijzondere actievoorwaarden Samsung Electronics Benelux B.V. 
– ‘Vriendenvoordeel’ bij pre-order van een Galaxy Z Fold3 / Z 
Flip3 5G: Geef vijf vrienden 10% korting bij aankoop van een 
deelnemend toestel en verdien zelf tot maximaal €150 voordeel 
op een Galaxy Watch4 Series. 
 
Promotie 
Slechts tijdelijk geldig: Heb je een Galaxy Z Fold3 of Z Flip3 5G gepreorderd? Verdien dan €30 voor 
iedere vriend(in) die ook een bestelling plaatst op Samsung.com voor een deelnemend model in 
dezelfde categorie, en doormiddel van jouw unieke kortingscode. Jouw voordeel kan oplopen tot 
maximaal €150. Hoe meer vrienden zich aanmelden, hoe meer voordeel jij ontvangt. Melden 5 
vriend(inn)en zich aan, dan kun je een kortingscode van €150 verdienen geldig op alle Galaxy Watch4 
modellen op Samsung.com.  
 
De actieperiode loopt van 10 november 2021 t/m 31 januari 2022. Indien tijdens deze periode één of 
meer van jouw vrienden een aankoop doet met de unieke kortingscode die je hen toestuurt, ontvang je 
zelf ook een kortingscode geldig op een Galaxy Watch4 Series op Samsung.com. De vriendenvoordeel 
kortingscode die jij deelt met jouw vriend(inn)en is geldig van 10 november 2021 t/m 31 januari 2022. 
Deze kortingscode kan maximaal vijf keer gebruikt worden, door vijf verschillende personen. Bij iedere 
bestelling kan er slechts één kortingscode gebruikt worden. Deze kortingscode is alleen geldig op de 
Galaxy Z Fold3 5G / Z Flip3 5G en kan worden gecombineerd met eventuele andere promoties op deze 
modellen (met uitsluiting van andere kortingscodes). Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers 
vanaf 18 jaar.  
 
Jouw eigen verdiende voordeel kan uiteindelijk oplopen tot maximaal €150 en is afhankelijk van 
hoeveel vriend(inn)en gebruik maken van jouw vriendenvoordeel kortingscode. Voor elke vriend(in) 
die zich voor de einddatum van de promotieperiode met jouw kortingscode aanmeldt, en het product 
niet retour stuurt, ontvang jij €30 voordeel. In totaal kan de kortingscode door vijf vrienden gebruikt 
worden en kun jij dus maximaal €150 voordeel ontvangen. Jouw verdiende kortingscode wordt 30 
dagen na het einde van de promotieperiode automatisch naar jou verzonden, nadat de retourtermijn 
van al jouw vriend(inn)en is verstreken. Indien een bestelling geretourneerd wordt door een van jouw 
vriend(inn)en, dan vervalt (dit gedeelte van) jouw kortingscode. De kortingscode die jij zelf ontvangt is 
geldig van 2 maart t/m 2 april 2022. Jouw eigen kortingscode kan alleen worden gebruikt bij 
bestelling van een Galaxy Watch4 Series op Samsung.com. 
 
Promotiemodel en deelnemende winkels 
De ‘Vriendenvoordeel’ kortingscode van 10% geldt voor de volgende deelnemende modellen met 
bijbehorende EAN codes. Bij deelname kan je kortingscodes toesturen voor een deelnemend product: 
heb je zelf een Galaxy Z Fold3 besteld, dan kan je kortingscodes doorsturen voor deelnemend Z Fold 
modellen. Heb je een Z Flip3 besteld, kan je kortingscodes doorsturen voor deelnemende Z Flip 
modellen.  
 

Naam Model EAN 

Galaxy Z Flip3 Violet 128GB SM-F711BLVAEUB 8806092563506 

Galaxy Z Flip3 Violet 256GB SM-F711BLVEEUB 8806092565104 

Galaxy Z Flip3 Cream 128GB SM-F711BZEAEUB 8806092564558 

Galaxy Z Flip3 Cream 256GB SM-F711BZEEEUB 8806092563674 

Galaxy Z Flip3 Green 128GB SM-F711BZGAEUB 8806092565050 

Galaxy Z Flip3 Green 256GB SM-F711BZGEEUB 8806092564312 

Galaxy Z Flip3 Black 128GB SM-F711BZKAEUB 8806092564077 

Galaxy Z Flip3 Black 256GB SM-F711BZKEEUB 8806092563636 

Galaxy Z Flip3 Gray 128GB SM-F711BZAAEUB 8806092633216 

Galaxy Z Flip3 Gray 256GB SM-F711BZAEEUB 8806092634022 



                          

Galaxy Z Flip3 Pink 128GB SM-F711BLIAEUB 8806092633575 

Galaxy Z Flip3 Pink 256GB SM-F711BLIEEUB 8806092633445 

Galaxy Z Flip3 White 128GB SM-F711BZWAEUB 8806092633902 

Galaxy Z Flip3 White 256GB SM-F711BZWEEUB 8806092633308 

Galaxy Z Flip3 Gray 128GB  SM-F711BZABEUB  8806092809932 

Galaxy Z Flip3 White 128GB  SM-F711BZWBEUB  8806092811546 

Galaxy Z Flip3 Pink 128GB  SM-F711BLIBEUB  8806092810433 

Galaxy Z Flip3 Gray 256GB  SM-F711BZAFEUB  8806092810808 

Galaxy Z Flip3 White 256GB  SM-F711BZWFEUB  8806092811409 

Galaxy Z Flip3 Pink 256GB  SM-F711BLIFEUB  8806092810358 

Galaxy Z Flip3 Black 128GB SM-F711BZKBEUB 8806092811034 

Galaxy Z Flip3 Green 128GB SM-F711BZGBEUB 8806092811454 

Galaxy Z Flip3 Cream 128GB SM-F711BZEBEUB 8806092810709 

Galaxy Z Flip3 Violet 128GB SM-F711BLVBEUB 8806092810211 

Galaxy Z Flip3 Black 256GB SM-F711BZKFEUB 8806092811676 

Galaxy Z Flip3 Green 256GB SM-F711BZGFEUB 8806092811225 

Galaxy Z Flip3 Cream 256GB SM-F711BZEFEUB 8806092810518 

Galaxy Z Flip3 Violet 256GB SM-F711BLVFEUB 8806092810068 

Galaxy Z Fold3 Green 256GB SM-F926BZGDEUB 8806092561304 

Galaxy Z Fold3 Green 512GB SM-F926BZGGEUB 8806092561397 

Galaxy Z Fold3 Black 256GB SM-F926BZKDEUB 8806092560895 

Galaxy Z Fold3 Black 512GB SM-F926BZKGEUB 8806092561403 

Galaxy Z Fold3 Silver 256GB SM-F926BZSDEUB 8806092657090 

Galaxy Z Fold3 Silver 512GB SM-F926BZSGEUB 8806092657083 

 
Deze promotie is alleen geldig indien je jouw pre-order hebt geplaatst in Nederland of op 
Samsung.com/nl/. De kortingscodes kunnen enkel gebruikt worden op Samsung.com en zijn niet 
inwisselbaar via onze Enhanced Partner Programma’s.   
 
Deelnemen 

1. Kopieer de ‘Vriendenvoordeel’ kortingscode (en de begeleidende tekst) en deel deze met jouw 
vriend(inn)en. Hiermee geef jij 10% korting op een Galaxy Z Fold3 5G óf Z Flip3 5G. De 
instructies voor het delen hiervan zijn de vinden in jouw e-mail. 

2. De kortingscode is geldig van 10 november 2021 t/m 31 januari 2022. Jouw vriend(inn)en 
hebben dus drie maanden de tijd om een bestelling te plaatsen op Samsung.com om van dit 
voordeel te genieten. Jouw unieke kortingscode kan maximaal vijf keer gebruikt worden en 
door vijf verschillende personen. 

3. Voor elke vriend(in) die zich voor de einddatum van de promotieperiode van jouw 
kortingscode aanmeldt, ontvang jij €30 voordeel. Dit kan oplopen tot maximaal €150. 

4. Indien vriend(inn)en van jou een bestelling hebben geplaatst dan ontvang jij een 
kortingscode. Deze kortingscode, ter waarde van de door jou verdiende korting, ontvang je 30 
dagen na het einde van de promotieperiode. Deze wordt automatisch naar jou verzonden.  

5. Deze kortingscode is 30 dagen geldig en enkel te gebruiken bij bestelling van een Galaxy 
Watch4 Series op Samsung.com 

 
Belangrijk: de minimale orderwaarde bij bestelling op Samsung.com is €1. Eventuele resterende 
waarde van de kortingscode na een bestelling komt te vervallen en is niet meer te gebruiken bij een 
volgende bestelling. Bij het retourneren van een bestelling wordt de waarde van de kortingscode niet 
teruggestort. Het is niet nodig om Samsung Member te worden om deel te nemen aan deze actie. 
 
Meer informatie over deze promotie is te vinden op https://www.samsung.com/nl/offer/referral. 
 
Als je vragen of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, of als je klachten hebt, kun je 
contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief). 

https://www.samsung.com/nl/offer/referral


                          

 
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/nl/promo. 

http://www.samsung.com/nl/promo

