
30€ 
 

 

 

OVERSCHRIJDT DE GRENZEN  

 

TERUGBETAALD 
Bij aankoop van een 

smartphone Hisense 

Infinity F17 Pro of 

Infinity F24* 

29/10/18 > 08/01/2019 



 
HISENSE  INFINITY F17 PRO 

SAT** : 0.312W/kg 

 
 

HOE TOT 30€ TERUGBETAALD WORDEN ? 

 

*ALGEMENE VOORWAARDEN : 

Koop tussen 29/10/2018 en 08/01/2019 inclusief (datum van kasticket als bewijs) een 

smartphone Hisense die in aanmerking komt voor het aanbod (zie hieronder). 

 

PRODUCTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR HET AANBOD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHERM 

18:9 HD 

CAMERA 8Mpx 

+ 16Mpx 

         METALEN  

      ACHTERZIJDE  

   DIGITAL 

 FINGERPRINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SAR (Specific Absorption Rate) kwantificeert de maximale blootstelling van de gebruiker aan elektromagnetische golven. Volgens de Franse 

wetgeving mag het SAR niet meer dan 2 W/kg bedragen voor gebruik door het oor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 18:9 HD 

CAMÉRA 8Mpx 

+ 13Mpx 

 

 

 FINGERPRINT 

 

 

 

 

 

 



 

LOG IN OP DE SITE : 

Ga naar https://www.hisense.fr/promotions en selecteer het aanbod «Promo Mobile 

Winter 2018». Klik op de knop «ik doe mee» om het online inschrijvingsformulier in te vullen 

vanaf 19 november 2018. 

MAAK UW DOSSIER AAN MET DE VOLGENDE ELEMENTEN : 

- Het ingevulde deelnemingsformulier met uw volledige contactgegevens. 

- Het origineel van uw factuur/kasticketje omcirkel absoluut de datum van aankoop, de 

referentie van het product, de prijs en de naam van de winkel. 

- De originele barcode van uw product met de aanbieding (uit te knippen op het verpakkingskarton) 

- Het originele serie nummer van uw product (uit te knippen op de inpakkarton) LET OP : 

Bewaar een kopie van uw aankoopbewijs zorgvuldig, aangzien dit nodig is voor de 

uitvoering van de waarborg. 

 

STUUR UW DOSSIER OP : 

Stuur uw ingevuld dossier dat voldoende gefrankeerd is, op uw kosten, uiterlijke op 

23/01/2019 naar het volgende adres : 

U ontvangt uw terugbetaling afhankelijk van het gekochte product door een overschrijving binnen 

6 tot 8 weken na de datum van registratie van uw dossier. Aanbod geldig in Frankrijk (inclusief 

Corsica) en België, van 29/10/2018 au 08/01/2019. 

 
Aanbod voorbehouden aan volwassenen met woonplaats in Metropolitaan Frankrijk (inclusief Corsica) en België, niet cumuleerbaar 

met andere aanbiedingen gedurende de periode en beperkt tot één aanvraag per huishouden (dezelfde naam, hetzelfde adres, 

hetzelfde IP-adres en/of hetzelfde IBAN/BIC). Elk verzoek dat onleesbaar is, onvolledig, verzonden na 23 januari 2019 en/of zonder 

het vereiste bewijs van aankoop zal als nietig worden beschouwd. Deelnamekosten (computerapparatuur, internetverbinding) en 

aanvraagkosten worden niet terugbetaald. Eventuele contactgegevens die onjuiste of foutieve informatie bevatten of die het niet 

mogelijk maken contact op te nemen met de deelnemer, zouden leiden 

tot de annulering van de betreffende deelname. 

 

De verzamelde informatie wordt verwerkt door HISENSE Frankrijk, verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, 

gevestigd te Bâtiment Art Val - 4ème Etage - Aile B- 9 Rue des 3 Soeurs - 93420 Villepinte, met het oog op het beheer van 

de terugbetaling van haar commerciële aanbiedingen van de producten en diensten van het merk HISENSE Frankrijk. 

 

De verzamelde gegevens zijn essentieel voor deze verwerking en zijn bestemd voor de erkende diensten van HISENSE Frankrijk. 

De wettelijke basis voor de verwerking is de toestemming van de betrokken personen. Wij bewaren uw gegevens voor een periode 

van één jaar vanaf het einde van de transactie. 

De gegevens worden ingevoerd door een dienstverlener in Marokko. Aangezien dit land zich buiten de EU bevindt, wordt de 

overdracht geregeld door de typische contractuele clausules van de Europese Commissie, om een adequaat niveau van 

bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. U kunt een kopie verkrijgen door contact op te nemen met 

hcd_comite_securite@highco-data.fr. 

 

 

Overeenkomstig de informatica en gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en het Algemeen 

Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens (RGPD), hebt u recht op informatie, toegang, rectificatie,  

verwijdering van uw gegevens, het recht op beperking van de verwerking en het recht op overdraagbaarheid, het recht om 

bezwaar te maken tegen commerciële prospectie, met inbegrip van het opstellen van profielen, het recht om op legitieme 

gronden bezwaar te maken, het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL en het recht om richtlijnen vast te stellen 

betreffende het lot van uw gegevens na uw overlijden, door contact op te nemen met : HISENSE Frankrijk Customer Service - 

Bâtiment Art Val - 9 Rue des 3 Soeurs - 93420 Villepinte, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met uw 

handtekening. (Stempelteruggave op verzoek, tegen het huidige lage tarief). 

 

HISENSE – ODR MOBILE HIVER 2018 

OPERATION - 14018 

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 

http://www.hisense.fr/promotions
mailto:hcd_comite_securite@highco-data.fr

	Bij aankoop van een
	*ALGEMENE VOORWAARDEN :
	LOG IN OP DE SITE :
	MAAK UW DOSSIER AAN MET DE VOLGENDE ELEMENTEN :
	STUUR UW DOSSIER OP :

