
Veelgestelde vragen cashback actie Huawei P30 Pro en Huawei P30 

1) Hoe werkt deelname aan de Huawei Cashback promotie? 
• Als je binnen de actieperiode bij een van de deelnemende (online) winkels een 

Huawei P30 Pro of Huawei P30 hebt gekocht, kun je deelnemen; 
• Deelnemen aan de promotie kan door je aan te melden 

via www.huaweimobile.nl/promotie. Nadat je je succesvol hebt geregistreerd, 

ontvang je een bevestigingsmail. Houd er rekening mee dat het alleen mogelijk is 

om deel te nemen wanneer je 18 jaar of ouder bent; 
• Om deel te nemen dien je een scan van het aankoopbewijs en een foto van de 

doos van het toestel waarop het IMEI nummer zichtbaar is up te loaden. 
• Nadat je bent geregistreerd wordt je per mail verder op de hoogte gehouden. 

2) Welke toestellen komen in aanmerking voor de Cashback en wat is het bedrag? 
• Deze actie geldt voor de Huawei P30 Pro en Huawei P30. Het cashback bedrag is 

€100,00.  

 
3) Wat is de actieperiode van deze cashback actie? 

• Deze actie geldt voor aankopen in de periode van 17 t/m 30 juni 2019. 

4) Wanneer ontvang ik het Cashback bedrag op mijn rekening? 
• Na goedkeuring van de registratie wordt het bedrag binnen 6 weken 

overgemaakt.  

5) Ik heb een actieproduct gekocht en wil deelnemen aan jullie promotie. Wat is de 
registratietermijn? 

• Registratie voor deze promotie dienst plaats te vinden niet later dan 15 juli 

2019. Registraties die op tijd hebben plaats gevonden maar die in eerste 

instantie incompleet zijn, kunnen nog t/m 31 juli 2019 worden gecompleteerd. 

Na 31 juli 2019 wordt de promotie afgesloten.  

5) Welke (online) winkels nemen deel aan deze promotie? 
• Aan deze promotie nemen de volgende (online) winkels deel; Media Markt, 

Mobiel.nl, Coolblue, Bol.com , Wehkamp, BCC, GSM wijzer en Phonehouse. 

http://www.huaweimobile.nl/promotie


6) Ik heb mijn Huawei P30 Pro of Huawei P30 niet bij een van de deelnemende (online) 
winkels gekocht, kan ik toch deelnemen aan de Cashback? 
• Deze actie is alleen geldig voor de Huawei P30 Pro of Huawei P30 aangekocht bij 

een van de deelnemende (online) winkels. 


