OPPO Actievoorwaarden
OPPO Nederland

Promotie OPPO Find X3 serie:
§

Ontvang de OPPO Watch 46mm + AirVOOC 45W Wireless Charger + Special Case bij aankoop
van een OPPO Find X3 Pro.

§
§

Ontvang de OPPO Watch 41mm + OPPO Enco W51 bij aankoop van een Find X3 Neo.

Ontvang de OPPO Enco X True Wireless Headset bij aankoop van een OPPO Find X3 Lite.

Deze promotie loopt van 11 maart 2021 t/m 18 April 2021 (aankoopdatum) en zolang de voorraad
strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal drie keer
deelnemen per huishouden. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere

promoties op de OPPO Find X3 serie. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18
jaar.

OPPO streeft ernaar het promotie product binnen zes weken na het indienen van een volledige
en geldige registratie op te sturen naar het gewenste adres.
Deelnemende modellen

Deze promotie geldt voor de volgende modellen met bijbehorende EAN-codes:
Product

Find X3 Lite

FindX3 Pro

Find X3 Neo

Number

CPH2145SK
CPH2145AE
CPH2173GK
CPH2173BE
CPH2207SK
CPH2207GR

Model

CPH2145(8+128G)

CPH2173(12+256G)

CPH2207(12+256G)

Color

EAN Code

Starry Black

6944284679146

Astral Blue

6944284679153

Gloss Black

6944284681958

Blue

6944284681965

Starlight Black

6944284679740

Galactic Silver

6944284679757

Deelnemende winkels

Deze promotie is alleen geldig indien je een product uit de Find X3 serie hebt gekocht in

Nederland. Een lijst met deelnemende winkels en websites is te vinden op de promotiepagina via
http://oppo.com/nl/events/promoties.

Let op: Vraag aan de verkoper om een toestel met deelnemende EAN-code. Sommige winkels
verkopen uit het buitenland geïmporteerde producten in plaats van de officiële Nederlandse

producten. Deze producten hebben een afwijkende EAN-code en komen niet in aanmerking voor
deze Nederlandse promotie.

OPPO is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de deelnemende modellen bij de
deelnemende winkels.
Deelnemen

Ga http://oppo.com/nl/events/promoties, vul het online aanmeldformulier in en upload de
volgende documenten uiterlijk 30 april 2021:
1. Een kopie van de aankoopbon;

2. Een foto van de streepjescode van de verpakking met de EAN-code en het IMEI-nummer.
Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze actie? Kijk http://oppo.com/nl/events/promoties voor
onze contactgegevens.

