
 

 

Meest gestelde vragen - cashback promotie bij de moto e7 plus,  

moto g9 power, moto g9 plus en moto g 5G 

 

Wanneer wordt het cashback bedrag, behorende bij het door mij aangekochte actiemodel, 

overgemaakt op mijn bankrekening? 

Er wordt naar gestreefd de cashback binnen zestig dagen te hebben overgemaakt. 

 

Ik heb meerdere actiemodellen gekocht. Kan ik met meerdere toestellen deelnemen aan deze 

promotie? 

Indien je de cashback voor meer dan één aangekocht actiemodel wilt aanvragen, neem dan eerst contact 

met ons op via motopromotions@mconomy.nl voor goedkeuring. 

Ik heb een actiemodel gekocht in de actieperiode, maar niet bij één van de deelnemende (r)etailers in 

Nederland. Kan ik wel meedoen? 

Nee, de smartphone uit deze cashback promotie moet zijn gekocht bij de (r)etailer(s) in Nederland die 

vermeld staan bij deze promotie op de website https://www.lovemotorola.com/nl. 

Ik heb een actiemodel gekocht bij één van de deelnemende (r)etailers in Nederland, maar niet binnen 

de actieperiode. Kan ik wel meedoen? 

Nee, deze cashback geldt zolang de voorraad strekt, op aankopen van actiemodellen gedaan in de 

periode van 1 april tot en met 2 mei 2021. 

 

De actieperiode is verstreken, maar ik heb mijn cashback nog niet aangevraagd. Kan ik nog wel 

meedoen? 

Ja, je kunt je registratie voor de cashback indienen tot en met 15 mei 2021 23.59 uur. 
 

Ik wil graag gebruikmaken van de cashback promotie bij aankoop van het actiemodel, maar ik wil niet 

alle gegevens verstrekken zoals deze gevraagd worden op de website. Kan ik wel deelnemen? 

Nee, de gegevens zoals gevraagd op deze website moeten volledig verstrekt worden om in 

aanmerking te komen voor de cashback. Jouw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de 

Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. 

Contact 

Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar: motopromotions@mconomy.nl.   

Kijk voor de actuele actievoorwaarden en de privacyverklaring  http://www.lovemotorola.com 
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