
                                                                                                            

 
Bijzondere actievoorwaarden – Proximus Promotie: Ontvang 
€100 terugbetaald bij aankoop van de Galaxy S21 5G 128 GB 

 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Galaxy S21 5G 128 GB bij een deelnemende Proximus winkel 
of in combinatie met een Proximus abonnement ontvang je tijdelijk €100 terugbetaald.  
 
Deze promotie loopt van 25 maart 2021 t/m 4 april 2021 (aankoopdatum) 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 de Galaxy S21 5G 
128 GB. 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: 
 

Product Model Code EAN Terugbetaling 

Galaxy S21 5G 128 GB 

SM-G991BZADEUB 5413729238084 

€100 

 8806090892776 

SM-G991BZWDEUB 5413729238091 

 8806090886751 

SM-G991BZVDEUB 5413729238114 

 8806090891229 

SM-G991BZIDEUB 5413729238107 

 8806090887550 

SM-G991BZADEEB 8806092114272 

 
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. 
Deze producten hebben een afwijkende EAN-code en komen niet in aanmerking voor 
deze promotie. 
 
Deze promotie is alleen geldig indien je de Galaxy S21 5G 128 GB hebt gekocht bij één van de 
deelnemende Proximus winkels in België of in combinatie met een Proximus abonnement. Bij 
aankopen bij de Samsung Experience Stores wordt de promotie direct bij aankoop verrekend. 
Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de promotiemodellen bij de 
deelnemende winkels. 
 
Deelnemen 

Ga naar www.samsung.com/be/promo, vul het online aanmeldformulier in geef daarin uiterlijk 18 

april 2021 o.a. de volgende informatie door: 

 

1. Een upload van een kopie van de aankoopbon met vermelding van het Proximus abonnement; en 

2. Een upload van een foto van de streepjescode op de verpakking met de EAN-code en het IMEI-  

nummer; en 

3. Alleen wanneer je het deelnemende model hebt aangeschaft in combinatie met een Proximus 

abonnement: Het GSM-nummer waarop het abonnement is afgesloten (dit wordt geverifieerd bij 

Proximus). 

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


                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (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. 
 

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

