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Sony Xperia L3 actie
Bij aankoop van de Sony Xperia L3 ontvang je van Sony een 64GB geheugenkaart t.w.v. €50,- cadeau!
Deze actie loopt via de fabrikant. Lees hieronder hoe je zelf na ontvangst van de Sony Xperia L3 bij
Sony het actieproduct kunt claimen. Het wordt dus niet automatisch vanuit Belsimpel meegestuurd.

Hoe krijg ik het actieproduct?
1. Bestel de Sony Xperia L3 op Belsimpel.nl of in een Belsimpel Winkel.
2. Nadat je het toestel in huis hebt, meld je je aan via https://sonymobilepromoties.nl/xperia-l364gb-memorycard/register/step/1. Dit kan tot en met 14-07-2019.
3. Geef via de website het IMEI-nummer en EAN-nummer van je Sony Xperia L3 door en upload
de factuur. Het IMEI-nummer en EAN-nummer staat op de doos van het toestel (gooi de doos
dus niet weg). Upload ook een foto van het uitgeknipte IMEI-nummer (let op: hierna kun je het
product niet meer retourneren of ruilen).
4. Nadat je je succesvol hebt geregistreerd, ontvang je een bevestigingsmail van Sony. Sony
stuurt de geheugenkaart binnen 4 weken op naar het door jou opgegeven adres en houdt je per
mail op de hoogte.

Duur van de actie
De actie loopt van 13-05-2019 t/m 30-06-2019 en aanmelding is mogelijk tot en met 14-07-2019.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over de actie?
Sony regelt alles rondom deze actie. Je kunt dus het beste contact opnemen met de klantenservice van
Sony Nederland als je vragen hebt. Op https://support.sonymobile.com/nl/ vind je hoe je contact op kunt
nemen met Sony.
Let op!
Denk erom dat als je deelneemt aan de geheugenkaart actie dat je je toestel niet meer kan
ruilen of annuleren. Dit komt omdat je bij deelname de streepjescode met het IMEI-nummer uit
de doos van je nieuwe toestel moet knippen en naar Sony moet opsturen. Denk dus goed na of
je het toestel wilt houden voordat je deelneemt aan de actie! Je hebt hiervoor tot 14-07-2019.
Deze actie is van en loopt volledig via Sony. Belsimpel is niet verantwoordelijk voor de
verzending van het actieproduct.
Deelname aan deze actie is alleen geldig voor consumenten die woonachtig zijn in Nederland en
België.
Alleen bestellingen die op 13-05-2019 t/m 30-06-2019 zijn geplaatst, komen in aanmerking voor
deze actie. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.

