
                                                                                                            

 
Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang €100 terugbetaald bij 
aankoop van een Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra 
 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra ontvang je tijdelijk €100 
terugbetaald.  
 
Deze promotie loopt van 1 juli 2020 t/m 2 augustus 2020 (aankoopdatum) en zolang de voorraad 
strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal vijf keer 
deelnemen per huishouden. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op 
de Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung streeft ernaar het retourbedrag binnen 6 weken na het indienen van een volledige en 
geldige registratie over te maken op je bankrekening. 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen en bijbehorende EAN-codes: 
 
 

Naam Model EAN 

Galaxy S20 4G SM-G980FZIDEUB 8806090322327 

SM-G980FZIDEUB 5413729235571 

SM-G980FLBDEUB 8806090322426 

SM-G980FLBDEUB 5413729235564 

SM-G980FZADEUB 8806090322334 

SM-G980FZADEUB 5413729235557 

SM-G980FZADEEB 8806090440564 

SM-G980FZWDEUB 8806090405051 

Galaxy S20 5G SM-G981BZIDEUB 8806090322518 

SM-G981BLBDEUB 8806090322693 

SM-G981BZADEUB 8806090322594 

SM-G981BZWDEUB 8806090404955 

Galaxy S20+ 4G SM-G985FLBDEUB 8806090306792 

SM-G985FLBDEUB 5413729235595 

SM-G985FZADEUB 8806090306419 

SM-G985FZADEUB 5413729235601 

SM-G985FZKDEUB 8806090307409 

SM-G985FZKDEUB 5413729235588 

SM-G985FZKDEEB 8806090440106 

SM-G985FZWDEUB 8806090403552 

Galaxy S20+ 5G SM-G986BLBDEUB 8806090307133 

SM-G986BZADEUB 8806090306853 

SM-G986BZKDEUB 8806090306488 

SM-G986BZWDEUB 8806090403484 

Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988BZAGEUB 8806090311253 

SM-G988BZADEUB 8806090311369 



                                                                                                            
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988BZADEUB 5413729235618 

SM-G988BZKGEUB 8806090310904 

SM-G988BZKDEUB 8806090311123 

 
Let op: vraag aan de verkoper om een toestel met deelnemende EAN-code. Sommige winkels 
verkopen uit het buitenland geïmporteerde producten in plaats van de officiële producten uit België 
en Luxemburg. Deze producten hebben een afwijkende EAN-code en komen niet in aanmerking voor 
deze promotie. 
 
Deze promotie is alleen geldig indien je de Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra hebt gekocht in België of 
Luxemburg en bij één van de deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op 
de promotiepagina via www.samsung.com/be/promo. Samsung is niet verantwoordelijk voor de 
beschikbaarheid van de promotiemodellen bij de deelnemende winkels. 
 
Bij aankopen gedaan via www.samsung.com/be en bij de Samsung Experience Stores wordt de 
promotie direct bij aankoop verrekend. Registratie via www.samsung.com.be/promo is dus niet 
mogelijk voor klanten van deze winkels. 
 
Deelnemen 
Ga naar www.samsung.com/be/promo, vul het online aanmeldformulier in en upload de volgende 
documenten uiterlijk 17 augustus 2020:  

1. Een kopie van de aankoopbon; en 
2. Foto van de streepjescode van de verpakking met de EAN-code en het IMEI-nummer. 

 
Voorbeeld streepjescodes: 

   
 
Als je vragen of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons 
opnemen via telefoonnummer BE: 02 201 2418 of LUX: 26 10 37 10 (lokaal tarief). Kijk op 
www.samsung.com/be/support voor meer informatie. 
 
Door deelname aan de promotie verklaar je dat je akkoord gaat met de Algemene Actievoorwaarden 
en deze Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op www.samsung.com/be/promo. 
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