Ontvang gratis 1 maand Storytel bij
aankoop van een Storytel Reader
Je hebt een product gekocht waar je 1
maand gratis Storytel bij krijgt. Dit aanbod
geldt zowel voor nieuwe als bestaande
Storytel gebruikers. Aangezien je dit niet via
Coolblue claimt, moet je nog een aantal
stappen uitvoeren om de gratis maand te
activeren. Wat je daarvoor moet doen, lees
je hieronder.

Looptijd:
12 juli 2021 t/m 31 december 2021

Wat heb je nodig?
Nieuwe Storytel gebruikers
- De actiesite: https://www.storytel.com/be/nl/coolblue
- Je betaalgegevens*
*Storytel schrijft ter controle €0,01 af van je rekening. Dit bedrag wordt na de verificatie van je
rekeningnummer weer teruggestort.

Bestaande Storytel gebruikers
- De factuur van je bestelling
- De inloggegevens van je Storytel account

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
Nieuwe Storytel gebruikers:
1. Koop tussen 12 juli 2021 en 31 december 2021 de Storytel Reader bij Coolblue.
2. Ga naar de actiesite van Storytel en klik op 'Nú 30 dagen gratis'.
3. Neem de gebruikersvoorwaarden door, vul je gegevens in en klik op 'Volgende stap'.
4. Vul je betaalgegevens in en klik op 'Start een abonnement'.
*Storytel schrijft ter controle €0,01 af van je rekening. Dit bedrag wordt na de verificatie van je
rekeningnummer weer teruggestort.

Bestaande Storytel gebruikers:
1. Koop tussen 12 juli 2021 en 31 december 2021 de Storytel Reader bij Coolblue.
2. Download de factuur van je bestelling. Deze vind je in de bijlage van de
verzendbevestiging van je bestelling en in je bestellingsoverzicht op
www.coolblue.be.
3. Stuur een e-mail naar reader.be@storytel.com en vermeld hierin het e-mailadres
van je huidige Storytel account en voeg de factuur toe als bijlage van je e-mail.
4. Storytel voegt 1 gratis maand toe aan je huidige abonnement.

Geldigheid
Deze actie is geldig in Nederland en België.

Modellen die meedoen:
Storytel Reader
Let op: Het abonnement is de eerste maand gratis. Hierna wordt het automatisch omgezet
naar een standaard abonnement. Je kunt het abonnement op elk gewenst moment
opzeggen, maar hebt een actief Storytel abonnement nodig om de e-reader te gebruiken.

