
Deelnamevoorwaarden 
 
 
Promotiecampagne 
Koop een nieuwe Fairphone 3 bij een van de deelnemende wederverkopers en ontvang             
gratis een paar Fairphone modulaire oordopjes. 
 
Organisator van deze promotiecampagne 
Deze promotie is een product-plus promotie van Fairphone B.V., Jollemanhof 17, 1019            
GW Amsterdam, Nederland. De afhandeling wordt gedaan door 10XCREW, Don          
Bocostraat 4, 5611 KW Eindhoven. 
 
Fairphone BV heeft het recht om de promotie voortijdig te beëindigen of om de              
deelnamevoorwaarden te wijzigen. Dit is met name van toepassing op gevallen van            
overmacht en indien de juiste uitvoering van de promotiecampagne om technische en/of            
juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. 
 
De persoonsgegevens van de klant worden verzameld, opgeslagen en verwerkt met het            
doel om het gevraagde artikel namens Fairphone door 10XCREW te laten leveren.            
Fairphone bewaart de klantgegevens om de klant service op zijn/haar product te            
kunnen bieden. Klanten kunnen het Fairphone privacybeleid hier vinden. 
 
Verloop van de campagne 
1. Klant koopt Fairphone 3 van een van de deelnemende wederverkopers. 
 
2. Wederverkoper doet mededeling over promotiecampagne en geeft een link naar de            
campagne-URL promotions.fairphone.com 
 
3. Klant bezoekt campagne-URL en registreert de aankoop. 
 
4. Binnen 2 werkdagen wordt de registratie gecontroleerd en ontvangt de klant een             
antwoord via e-mail. 
 
5. De modulaire oordopjes worden naar de klant gestuurd binnen maximaal 60 dagen             
na registratie. 
 
 
 

https://www.fairphone.com/en/legal/fairphone-privacy-policy/


Promotieperiode 
De promotie is geldig van 4 mei 2020 t/m 31 mei 2020 of zolang de voorraad strekt. De                  
promotie is van toepassing op een nieuw promotietoestel Fairphone 3, aangeschaft bij            
een deelnemende Fairphone wederverkoper (uitsluitend voor particuliere klanten, niet         
voor dealers/wederverkopers). Een aankoop die buiten deze periode is gedaan, komt           
helaas niet in aanmerking. 
 
De promotieperiode voor de deelnemende reseller Proximus en Epic in België loopt van             
4 mei 2020 tot 30 juni 2020. 
 
Registratieperiode 
De registratie voor deze campagne moet tussen 4 mei 2020 en 15 juni 2020 online               
gebeuren via www.promotions.fairphone.com. Niet volledig ingevulde registraties en        
registraties die na 23.59 op 15 juni 2020 binnenkomen, worden niet meer in aanmerking              
genomen. 
 
De inschrijvingsperiode voor de deelnemende reseller Proximus en Epic in België loopt            
van 4 mei 2020 tot 15 juli 2020 om 23.59 uur. 
 
Promotie-toestel 
Fairphone 3 - Zwart transparant / Modelnummer: 8718819372004, 8718819372011,         
8718819372028, 8718819372042 
 
Elk apparaat (elk IMEI-nummer) kan slechts één keer deelnemen aan de promotie.  
 
Gratis artikel - zolang de voorraad strekt 
Na geldige registratie wordt een set met Fairphone modulaire oordopjes (adviesprijs €            
49,95, EAN: 8718819375210) gratis verzonden binnen 60 dagen na registratie.  
 
Let op het speciale geval van Zwitserland: In het geval dat de douane moet worden               
betaald, moet deze worden gedekt door de ontvanger. Meer informatie vindt u hier. 
 
Deelnamevoorwaarden bij de promotie 

● Deelnemers moeten particuliere eindklanten vanaf de leeftijd 18 jaar in een van            
de volgende landen van het werelddeel Europa zijn om in aanmerking te komen:             
Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland,        
Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Heilige Stoel (Vaticaanstad),       
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,        

https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-individuals/online-shopping--mail-and-courier-consignments.html


Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino,        
Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk. 
 

● Aankoop van een Fairphone 3 binnen de promotieperiode als nieuw toestel.           
Uitsluitend toestellen die via een deelnemende Fairphone wederverkoper zijn         
aangeschaft. 
 

● Uitgesloten zijn verkopen/aankopen van particulieren en verkopen/aankopen via        
online veilingen en verkopen/aankopen van van tweedehands toestellen. 

 
● Een kopie van het aankoopbewijs van de aangeschafte Fairphone 3 met de            

volgende informatie: 
● Factuurdatum/besteldatum 
● Volledige naam van het type of het product 
● Aanschafprijs 
● Reseller information 

 
 
Uitgesloten van deelname 
Werknemers, leden van het managementteam en vertegenwoordigers van de         
organisator en daaraan gelieerde bedrijven, evenals opdrachtnemers van de         
organisator. Consultants en reclamebureaus.  
 
 
De Nederlandse wetgeving is van toepassing. 
 
Neem bij problemen met het registreren a.u.b. contact op met de klantenondersteuning            
via (+31) 040-3046219 of door een e-mail te sturen naar fairphone@activationboxx.com 
 
Datum: 17 april 2020 
 


