
 
 
Villkor för deltagande 

 
Arrangör av denna kampanj 

Detta erbjudande är en cashback-kampanj från Fairphone B.V., van Diemenstraat 200, 

1013CP Amsterdam, Nederländerna. Den partner som genomför denna kampanj för 

Fairphones räkning är 10XCREW, Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven, Nederländerna. 

 

Beskrivning av kampanjen 

Köp en ny Fairphone 4 mellan den 9 maj och 29 maj 2022 (”kampanjperioden”) 

från en av de deltagande återförsäljarna och få ett Longevity-paket (rek. pris 69,90 

euro*) som består av ett skyddsfodral (grått eller grönt) och ett skärmskydd (filter för 

blått ljus). 

 
* i lokal valuta 

 

Vem kan delta 

 

● Kampanjen är öppen för personer bosatta i Europeiska unionen*, som är 18 

år eller äldre, med undantag för anställda, chefer och representanter för 

arrangören och dess dotterbolag, samt personer med uppdrag från 

arrangören (“Deltagare”).   

● Köp en ny Fairphone 4-enhet under kampanjperioden via en deltagande Fairphone-

återförsäljare. Inköp som görs före eller efter kampanjperioden kan inte 

beaktas för deltagande. 

● Privat försäljning/köp samt försäljning/köp via onlineauktioner och försäljning/köp 

av begagnade enheter är uteslutna. 

● En kopia av inköpsbeviset för den inköpta enheten med följande information: 

 

o Faktura-/orderdatum 

o Fullständigt typ- eller produktnamn 

o Inköpspris 

o Information om återförsäljaren 

 
*Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 

Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San 

Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, 

Vatikanstaten och Österrike.  
 



 
Genomförande av kampanjen  

1. Kunden köper en Fairphone 4 från en av de deltagande återförsäljarna mellan den 9 maj 

och 29 maj 2022. 

2. Återförsäljaren informerar om kampanjen och länkar till kampanjens webbadress. 

www.promotions.fairphone.com  

3. Kunden besöker kampanjens webbadress för att registrera köpet. 

4. Inom två arbetsdagar kontrolleras registreringen och kunden får ett svar via e-post. 

5.  Gåvan skickas gratis till kunden inom högst 60 dagar efter registreringen. 

 

För företagskunder: Registrera köp av flera enheter via e-post till 

fairphone@activationboxx.com  

Registreringsperiod  

Registrering för denna kampanj måste göras online på promotions.fairphone.com 

mellan den 9 maj och 12 juni 2022. Ofullständiga registreringar eller registreringar 

som inkommer efter klockan 23:59 den 12 juni 2022 kommer inte att godkännas. 

 

Kampanjenhet 

● Fairphone 4 - Grå (6/128GB) / Modellnummer: | F4FPHN-1DG-EU1 | FP4 5G 

(6/128GB) Grå EU | 8718819372097  

● Fairphone 4 - Grå (6/128GB) / Modellnummer: | F4FPHN-1DG-FR1 | FP4 5G 

6/128GB) Grå FR | 8718819372103 

● Fairphone 4 - Grå (8/256GB)|: | F4FPHN-2DG-EU1 | FP4 5G (8/256GB) Grå 

EU | 8718819372110 

● Fairphone 4 - Grå (8/256GB)|: | F4FPHN-2DG-FR1 | FP4 5G (8/256GB) Grå 

FR | 8718819372127 

● Fairphone 4 - Grön (8/256GB)| Modellnummer: | F4FPHN-2GR-EU1 | FP4 5G 

(8/256GB) Grön EU | 8718819372158 

● Fairphone 4 - Grön (8/256GB)| Modellnummer: | F4FPHN-2GR-FR1 | FP4 5G 

(8/256GB) Grön FR | 8718819372165 

 

Varje enhet (varje IMEI-nummer) får bara delta en gång i kampanjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promotions.fairphone.com/
mailto:fairphone@activationboxx.com


 

Gratispremie 

Giltiga registreringar får ett Longevity Pack (rek. pris 69,90 euro*) bestående av ett 

skyddsfodral och ett skärmskydd, gratis inom 60 dagar efter registreringen. Kunden får ett: 

- Skärmskydd med filter för blått ljus (EAN: 8718819375463) 

- Kunden kan välja mellan ett grått skyddsfodral (EAN: 8718819375555) eller ett grönt 

skyddsfodral (EAN: 8718819375562). 

 
* i lokal valuta 

 

 

Kontakt   

Om du har problem med registreringen kan du kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett 

e-postmeddelande till  fairphone@activationboxx.com. 

 

Datum: 31 mars 2022 

 

 

mailto:fairphone@activationboxx.com

