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Bij de LG Velvet krijg je nu een LG Velvet Gift Box t.w.v. €275,- cadeau! Deze box bevat een
Dual Screen, een screen protector en een telefoonhoesje. We leggen je hier uit hoe je je LG
Velvet Gift Box claimt en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Hoe krijg ik het actieproduct?
1. Bestel je LG Velvet bij Belsimpel tijdens de actieperiode;
2. Om dit accessoire te claimen moet je je aankoop registreren via
https://www.lgpromotions.nl en daarbij een aankoopbewijs en een upload van de
sticker van het toestel waarop het IMEI nummer staat insturen. Deze sticker is te
vinden op de verpakking van het toestel.
3. LG zorgt ervoor dat jij je LG Velvet Gift Box ontvangt. LG streeft ernaar om het
actieproduct binnen 8 weken op te sturen.

Duur van de actie
Deze actie is alleen geldig tijdens de actieperiode, welke loopt van 01-12-2020 t/m 31-122020 of zolang de voorraad strekt. Aanmelding voor de LG Velvet Gift Box via de site is
mogelijk t/m 14-01-2020.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over de actie?
LG regelt alles rondom deze actie. Voor vragen, klachten en opmerkingen over deze actie
kunt u tot uiterlijk 11 februari 2021 een e-mail sturen naar lg@consumercare.info of bellen
naar 043-880 0157.
Let op!
1. Deze actie is van en loopt volledig via LG. Belsimpel is niet verantwoordelijk voor de
verzending van het actieproduct.
2. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor consumenten met een vaste woon- en
verblijfplaats in Nederland. Bedrijven (en dus zakelijke klanten) zijn uitgesloten van de
actie.
3. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor consumenten van 18 jaar of ouder.
4. Deze actie is niet geldig in combinatie met een outletmodel van dit toestel. De
toestellen uit de outlet van Belsimpel komen niet in aanmerking voor acties.
5. Alleen bestellingen die tussen 01-12-2020 en 31-12-2020 zijn geplaatst, komen in
aanmerking voor deze actie. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.

