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3 MAANDEN GRATIS  
SPOTIFY PREMIUM!  
BIJ AANKOOP VAN EEN CEOL OF CEOL PICCOLO



VRAAG VANDAAG NOG JE SPOTIFY  
PREMIUM ACCOUNT AAN!

Je kunt je Spotify Premium Account op 2 manieren aanvragen

1. De snelste manier: Maak een scan (of neem een 
foto met je mobiele telefoon) van de aankoopbon, 
de streepjescode van de verpakking en het inge-
vulde formulier. Zorg wel dat alles goed leesbaar is. 
Stuur alles naar benelux@denon.com en binnen  
no-time ontvang jij je unieke Spotify Premium  
code waarmee je je kunt registreren. 

2. Je kunt er ook voor kiezen om alles op te  
sturen. Stuur je aankoopbon (of een kopie ervan) 
samen met de streepjescode van de verpakking en 
het ingevulde formulier naar:  
Denon Benelux, t.a.v Spotify Premium,  
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven

3. Houd er rekening mee dat we het officiële 
serienummer nodig hebben van het door jou 
aangekochte product. Je ontvangt je Spotify 
Premium code binnen 15 dagen. 

4. Indien je meer dan 1 actieproduct hebt  
gekocht, vul dan beide serienummers in zodat 
we je meteen alle Spotify Premium codes kunnen 
toesturen.

Voornaam ................................................................. Achternaam ..................................................................

Adres ........................................................................ Plaats ............................................................................

Postcode .................................................................. Land .............................................................................

Telefoonnummer ....................................................... E-mail ...........................................................................

  Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van Denon producten & acties

Naam van de winkel: ................................................. Aankoopdatum: .......................................................

Hoe ben je van deze aanbieding op de hoogte gesteld:

  Online   In de winkel   Denon Website   Via-Via 

Aangekochte producten  
(barcode met serienummer staat op de achterkant van het product)

Ceol – Serie nummer:  ..................................................................................................................................

Ceol Piccolo – Serie nummer:  ....................................................................................................................
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BELANGRIJK

Houd er rekening mee dat uw Spotify-claim kan worden
geweigerd als de gevraagde informatie niet compleet wordt  
ingevuld en/of voldoet aan de voorwaarden 
ALGEMENE VOORWAARDEN  

1. Om je Spotify Premium lidmaatschap van 3 maanden aan 
te vragen dien je alle gevraagde informatie aan te leveren.

2. Gelieve een geldig e-mailadres op te geven zodat we je 
Spotify Premium lidmaatschap in de vorm van een code 
kunnen toesturen. 

3. Wij streven ernaar de voucher uiterlijk binnen 15 dagen te 
mailen na ontvangst van alle nodige informatie. 

4. Indien de vereiste gegevens niet compleet of onjuist in-
gevuld worden is Denon niet aansprakelijk voor eventuele 
vertraging. 

5. Het aanbod is geldig voor elke Ceol & Ceol Piccolo 
aankoop in de Benelux tussen 16/12/12 &  31/3/2013. 
De sluitingsdatum voor de Spotify actie is 31/3/2012. Alle 
aanvragen na die datum zullen door Denon individueel 
worden beoordeeld. De uitgegeven Spotify Premium 
Vouchers zijn geldig tot 15 december 2013 en dienen voor 
die tijd geactiveerd te zijn.

6. Indien je meer dan 1 actieproduct hebt gekocht, vul dan 
beide serienummers in zodat we je meteen alle Spotify 
Premium codes kunnen toesturen. 

DISCLAIMER
7. D+M Group is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade 

of letsel, van welke aard dan ook veroorzaakt, onder-
steund door  een deelnemer op grond van deze promotie.

8. D+M Group behoudt zich het recht voor om de promotie 
te laten vervallen en/of te wijzigen op elk moment. 

9. Voor zover van toepassing worden gegevens van deelne-
mers in de loop van de promotie verzameld. geraadpleegd 
en/of  verwerkt volledig conform de plaatselijke Data 
Protection wet-en regelgeving. 

RECHT & JURISDICTIE 
Deze voorwaarden en geschillen zijn ontstaan   in verband 
met de wet die wordt toegepast door in overeenstemming 
met de wetten van Nederland en Belgie en zijn onderwor-
pen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse 
en Belgische rechtbanken. 
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