
                                                                                                           
 

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang tot €150 Colruyt Group 

tegoed bij aankoop van een koelkast of van inbouwapparatuur 
 

Promotie 

Bij aankoop van een deelnemend model Samsung vrijstaande koelkasten of Samsung 

inbouwapparatuur ontvang je tijdelijk een digitale Colruyt Group voucher met een waarde tot €150. 

 

Deze voucher is te gebruiken bij Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, Dreambaby, Klassewijnen.be 

en in alle Spar-winkels met het Spar Colruyt Group-logo. Voor meer informatie zie 

http://www.collishopprofessional.be/b2b/static/geschenkkaart/all_inclusive.html. 

 

Deze promotie loopt van 28 september 2020 t/m 30 november 2020 en zolang de voorraad strekt. Je 

kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal vier keer deelnemen per 

huishouden. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op Samsung 

koelkasten en inbouwapparatuur, met uitzondering van garantie promoties.  Deze promotie is alleen 

geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 

 

Samsung streeft ernaar de digitale voucher(s) binnen de 6 weken na het indienen van een volledige en 

geldige registratie per e-mail af te leveren. 

 

Deelnemende modellen en winkels 

Deze promotie geldt voor de volgende modellen:  

 

Product Modelcode EAN Met 

Koel-vriescombinatie RB38T705CSR/EF 8806090562167 Colruyt Group voucher t.w.v. €150 

Koel-vriescombinatie RB38T705CB1/EF 8806090563287 Colruyt Group voucher t.w.v. €150 

Koel-vriescombinatie RB38T603CS9/EF 8806090563065 Colruyt Group voucher t.w.v. €150 

Koel-vriescombinatie RB36T605CB1/EF 8806090562938 Colruyt Group voucher t.w.v. €150 

Koel-vriescombinatie RB36T605CS9/EF 8806090561764 Colruyt Group voucher t.w.v. €150 

Koel-vriescombinatie RB38T602CS9/EF 8806090561870 Colruyt Group voucher t.w.v. €150 

Koel-vriescombinatie RB37J5029SS/EF 8806086796583 Colruyt Group voucher t.w.v. €150 

Koel-vriescombinatie RB37J501MSL/EF 8806088921051 Colruyt Group voucher t.w.v. €150 

Koel-vriescombinatie RB34K6063S4/EF 8806088905044 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Koel-vriescombinatie RB34K6032SS/EF 8806088445694 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Koel-vriescombinatie RB33N300NSA/EF 8801643154424 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Koel-vriescombinatie RB38T634DSA/EF 8806090561986 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Koel-vriescombinatie RB38T602CSA/EF 8806090561887 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Koel-vriescombinatie RB36T600CS9/EF 8806090562860 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Koel-vriescombinatie RB34T605CB1/EF 8806090562631 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Koel-vriescombinatie RB36T602DB1/EF 8806090562907 Colruyt Group voucher t.w.v. €75 

Koel-vriescombinatie RB38T602DSA/EF 8806090563058 Colruyt Group voucher t.w.v. €75 

Koel-vriescombinatie RB36T602DS9/EF 8806090561696 Colruyt Group voucher t.w.v. €75 

Koel-vriescombinatie RB36T622DS9/EF 8806090546792 Colruyt Group voucher t.w.v. €75 

Koel-vriescombinatie RB36T670CSA/EF 8806090561771 Colruyt Group voucher t.w.v. €75 

Koel-vriescombinatie RB36T602CSA/EF 8806090562891 Colruyt Group voucher t.w.v. €75 

Vaatwasser DW60R7040BB/EG 8806090116872 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

http://www.collishopprofessional.be/b2b/static/geschenkkaart/all_inclusive.html


                                                                                                           
Inductiekookplaat NZ64N7777GK/E1 8801643204228 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Inductiekookplaat NZ84F7NC6AB/EF 8806085598393 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Oven NV75N5641RS/EF 8801643182724 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Oven NV75N5671RS/EF 8801643178352 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Dampkap NK36M7070VS/UR 8806088748764 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Dampkap NK36N5703BS/UR 8801643237141 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Inbouw koel-
vriescombinatie 

BRB260031WW/EF 8806088593128 
Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Inbouw koel-
vriescombinatie 

BRB260035WW/EF 8806088593159 
Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Inbouw koel-
vriescombinatie 

BRB260131WW/EF 8806088593210 
Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Inbouw koel-
vriescombinatie 

BRB260135WW/EF 8806088593241 
Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Inbouw koel-
vriescombinatie 

BRB260178WW/EF 8806088593272 
Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Inbouw koel-
vriescombinatie 

BRB260187WW/EF 8806088593289 
Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Compactoven NQ50J3530BS/EF 8806086689625 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

Compactoven NQ50K3130BS/EF 8806088321745 Colruyt Group voucher t.w.v. €100 

 

Deze promotie is alleen geldig indien je de Samsung koelkast of inbouwapparatuur hebt gekocht bij 

één van de deelnemende winkels in België. 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. 

 

Deelnemen  

Ga naar www.samsung.com/be/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 

upload de volgende documenten uiterlijk 14 december 2020:   

 

1. Een kopie van de aankoopbon; en 

2. Een foto van de sticker met de modelcode en het serienummer (bevindt zich in aan de 

binnenzijde van de koelkast). 

 

Voorbeeld sticker: 

 
 

Als je vragen of opmerkingen hebt over jouw deelname aan deze promotie, kan je contact met ons 

opnemen via telefoonnummer BE: 02 201 2418 of LUX: 26 10 37 10 (lokaal tarief) of per e-mail naar 

samsung@consumercare.info. 

 

http://www.samsung.com/be/promo
http://www.samsung.com/be/promo
mailto:samsung@consumercare.info


                                                                                                           
Door deelname aan de promotie verklaar je dat je akkoord bent met de Algemene Actievoorwaarden 

en deze Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld www.samsung.com/be/promo. 

 

http://www.samsung.com/be/promo

