
VOLLEDIGE VOORWAARDEN VAN HET AANBOD 

De aanbieding geldt uitsluitend via erkende dealers en webwinkels. Als je instructies voor het 

inwisselen wilt bekijken, klik je hier. De aanbieding kan niet worden vervangen, geruild, verkocht of 

ingewisseld voor contanten of andere goederen of services.  Klanten zijn verantwoordelijk voor de 

toepasselijke btw. Aanbieding kan niet worden gecombineerd met enige andere aanbieding, 

geschenkkaart, Game Time-kaart, en korting of kortingscode. Het product is onderhevig aan 

beschikbaarheid. Beperkte voorraad. Retailers, distributeurs en medewerkers van NVIDIA, Games 

Workshop, Fatshark, Warhammer en diens bureaus/partners komen niet in aanmerking. De 

aanbieding komt te vervallen indien deze is verboden. De aanbieding is beperkt tot één aanbieding 

per persoon per transactie. De code wordt aan klanten aangeboden bij aankoop van een in 

aanmerking komend NVIDIA-product. De game moet worden ingewisseld terwijl een in aanmerking 

komende grafische kaart is geïnstalleerd. Klanten moeten voldoen aan de leeftijdsvereisten voor de 

game van 18 jaar en ouder om te kunnen inwisselen. Vereisten regio/land: Sommige codes kunnen 

alleen worden ingewisseld in bepaalde regio's of in de landen waar ze zijn aangeschaft. Wissel de 

code in de regio of het land van toepassing in. Lees de beschrijving van het product nauwkeurig op de 

website van de dealer of in de winkel om te controleren of het onderdeel is van de promotie. 

© 2022 NVIDIA Corporation. Alle rechten voorbehouden. NVIDIA, het NVIDIA-logo en GeForce RTX 

zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in de VS en andere 

landen. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken in eigendom van de 

respectieve ondernemingen.   

*Zolang de voorraad strekt. Bundel is van toepassing op in aanmerking komende GeForce RTX 3090 

Ti, 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060 desktops of GPU’s. Lees de algemene 

voorwaarden voor een volledige lijst met in aanmerking komende producten van partners. Games 

moeten worden ingewisseld via de GeForce Experience™-applicatie op een in aanmerking komende 

desktop of GPU. Klanten moeten voldoen aan de leeftijdsvereisten voor de game om te kunnen 

inwisselen. Vereisten per regio/land: Sommige codes kunnen alleen worden ingewisseld in bepaalde 

regio's of landen. Wissel de code in de regio of het land van toepassing in. Volledige voorwaarden 

zijn van toepassing. 


