
 

                                                                           

 

Vodafone – Samsung S8|S8+|Note8 – JBL Playlist ACTIE - 2017 

 

 

Gratis JBL Playlist speaker bij aankoop van een Samsung Galaxy S8, S8+ of Note 8 in een 

Vodafone winkel, op Vodafone.nl of via het Vodafone callcenter. 

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de JBL Playlist actie van Vodafone Libertel B.V 

(“Vodafone”).  

 

Bij deelname aan deze actie gaat u akkoord met onze voorwaarden.  

 

Vodafone en haar leveranciers, ingeschakelde partners of derden kunnen niet aansprakelijk 

gesteld worden voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.  

 

Formulieren die onvolledig of onjuist zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen.  

 

Kopie kassabon zal toegevoegd moeten worden aan inschrijfformulier voor rechtmatige 

deelname.  

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

 

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen aan deze actie.  

 

Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in 

Nederland.  

 

De actie geldt alleen bij aankoop van een Samsung Galaxy S8, S8+ of Note 8 bij een Vodafone 

winkel, op Vodafone.nl of via het Vodafone callcenter. 

 

Samsung Galaxy S8, S8+ of Note 8 aankopen welke niet rechtstreeks bij een Vodafone winkel, 

op Vodafone.nl of via het Vodafone callcenter zijn gekocht, zijn uitgesloten van deelname. 

 

De gegevens die ingevuld worden op de website van deze actie zullen als zodanig behandeld 

worden en niet verkocht worden aan derden.  

 

De Samsung Galaxy S8, S8+ of Note 8 dient tussen 5 november 2017 en 31 december 2017 

gekocht te zijn.  

 

De datum op de kassabon van een deelnemende verkooppunt geldt als aankoopdatum. 

 

De JBL Playlist wordt binnen uiterlijk 6 weken na registratie verstuurd. 



 

                                                                           

 

 

 

Registratie voor de JBL Playlist speaker kan vanaf 5 november 2017 en is mogelijk t/m 14 

januari 2018. Bij registratie is er de keuze voor een witte of zwarte JBL Playlist Speaker, zolang 

als de voorraad strekt. LET WEL: OP = OP.  

 

 

Alle informatie met betrekking tot deze actie kan gevonden worden op 

https://accessoire.vodafone.nl/samsungjbl. 

https://accessoire.vodafone.nl/samsungjbl

