
                                                                                                           
 

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang tot €300 retour of de 
Jet 70 Turbo stofzuiger t.w.v. €369 bij aankoop van een 
Samsung wasmachine, wasdroogcombinatie en/of droger 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung wasmachine of was-droogcombinatie bij een 
deelnemende winkel ontvang je tijdelijk tot €200 retour. Bij geselecteerde modellen kun je in plaats 
van het retourbedrag ook voor de Samsung Jet 70 Turbo stofzuiger (VS15T7031R1/EN) t.w.v. €369 
kiezen.  
 
Bij een setaankoop, de gelijktijdige aankoop van zowel een geselecteerd model Samsung wasmachine 
als een geselecteerd model Samsung droger, ontvang je tijdelijk €100 extra retour.  
 
Deze promotie loopt van 4 januari 2021 t/m 7 maart 2021 (aankoopdatum). De promotie is geldig 
zolang de voorraad strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en 
maximaal één keer deelnemen per huishouden. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 
18 jaar. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op Samsung 
wasmachines, drogers en was-droogcombinaties, met uitzondering van de 5 jaar garantie promotie. 
 
Samsung streeft ernaar het retourbedrag en/of de Samsung Jet 70 Turbo stofzuiger zes weken na 
goedkeuring van je registratie te versturen naar het opgegeven bankrekening en/of bezorgadres. 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 
 

Product Model EAN Met (naar 
keuze) 

Opmerking 

Wasmachine 

WW90T986ASH/S2 * 8806090608193 
€200 retour of 

Jet 70 Turbo 
t.w.v. €369 

Deze modellen 
komen in 
aanmerking voor 
€100 extra 
retour, bij 
setaankoop * 

WW90T986ASE/S2 * 8806090608186 

WW90T956ASE/S2 * 8806090608179 

WW90T936ASH/S2 * 8806090609381 

WW80T956ASE/S2 * 8806090607738 
€150 retour of 
Jet 70 Turbo 
t.w.v. €369 

WW80T936ASH/S2 * 8806090609022 

WW90T854ABT/S2 * 8806090608148 

WW80T854ABT/S2 * 8806090607721 

WW10T754ABT/S2 * 8806090607387 

€100 retour 

WW10T734AWH/S2 * 8806090607363 

WW90T754ABT/S2 * 8806090609350 

WW90T734AWH/S2 * 8806090608100 

WW80T754ABT/S2 * 8806090607714 

WW80T734AWH/S2 * 8806090607684 

WW80T734ABH/S2 * 8806090607677 

WW10T654ALE/S2 8806090609749 €75 retour 
 

WW10T634AHH/S2 8806090608643 €75 retour 
 

WW90T684ALE/S2 8806090608070 €50 retour 
 

WW90T656ALE/S2 8806090608063 €50 retour 
 

WW90T656AHE/S2 8806090608056 €50 retour 
 



                                                                                                           

Wasmachine 

WW90T636ALH/S2 8806090608032 

€50 retour 

 

WW90T636AHH/S2 8806090609336 
 

WW80T684ALE/S2 8806090607653 
 

WW80T656ALE/S2 8806090607646 
 

WW80T636ALH/S2 8806090607615 
 

WW80T654ALX/S2 8806090607639 
 

WW80T654ALE/S2 8806090607622 
 

WW80T634ALH/S2 8806090607592 
 

Was-
droogcombinatie 

 

WD90T984ASE/S2 8806090607264 
€150 retour  of 

Jet 70 Turbo 
t.w.v. €369 

 

WD10T754ABT/S2 8806090607110 
€100 retour 

 

WD90T754ABT/S2 8806090607257 
 

WD90T654ABE/S2 8806090608520 

€50 retour 

 

WD90T634ABH/S2 8806090607233 
 

WD10T534ABW/S2 8806090608339 
 

WD80T654ABH/S2 8806090608452 
 

WD80T634ABH/S2 8806090608445 
 

WD80T554ABT/S2 8806090607141 
 

 
*) Je komt alleen in aanmerking voor €100 extra retour wanneer je een geselecteerd model Samsung 
wasmachine tegelijkertijd met een geselecteerd model Samsung droger hebt aangeschaft 
(setaankoop). Beide producten dienen op hetzelfde aankoopbewijs vermeld te worden. Dit 
retourbedrag is niet van toepassing wanneer je alleen de droger aanschaft. Dit zijn de geselecteerde 
deelnemende modellen Samsung drogers waarop het extra retourbedrag van toepassing is: 
 

Product Model EAN Met Opmerking 

Droger 

DV90T8240SH/S2 * 8806090603822 

€100 extra 
retour * 

Let op! Extra 
retour alleen 

geldig bij 
setaankoop * 

DV90T8240SE/S2 * 8806090603068 

DV90T7240WH/S2 * 8806090603808 

DV90T7240BT/S2 * 8806090603020 

DV80T7220WH/S2 * 8806090606045 

DV80T7220BT/S2 * 8806090606014 

DV80T7220BH/S2 * 8806090602931 

 
Deze promotie is alleen geldig indien je een deelnemende Samsung wasmachine, droger of was-
droogcombinatie hebt gekocht in Nederland en bij één van de deelnemende winkels. Een lijst met 
deelnemende winkels is te vinden op de promotiepagina via www.samsung.com/nl/promo. Samsung 
is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de deelnemende modellen bij de deelnemende 
winkels. 
 
Deelnemen 
Ga naar op www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 21 maart 2021:  
 

1. Een kopie van de aankoopbon; 
Let op: om in aanmerking te komen voor €100 extra retour dienen zowel de droger als de 
wasmachine op hetzelfde aankoopbewijs vermeld te worden. 

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


                                                                                                           
2. Per product een foto van de sticker met de modelcode en het serienummer (bevindt zich 

in de deur van het product). 
 
Voorbeeld productsticker: 

 
 
Maak en bewaar altijd een kopie van alle documenten die je verstuurt. 
 

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

opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) of per e-mail via 

samsungwitgoed@consumercare.info.  

 

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/nl/promo. 
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