
                                                                                                            

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang tot €500 retour en een 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van Restaurant Goud bij aankoop van 
een (Neo) QLED TV 

 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model (Neo) QLED TV bij een deelnemende winkel ontvang je 
tijdelijk tot €500 retour. Bij geselecteerde Neo QLED modellen ontvang je daarnaast een vouchercode 
om via https://thuisuiteten.nl/samsung-x-goud een Luxe borrelbox t.w.v. €50 van Restaurant Goud te 
bestellen. De vouchercode is te besteden tot en met 12 december 2021. 
 
Deze promotie loopt van 23 augustus 2021 t/m 10 oktober 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 is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. Deze 
promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op de (Neo) QLED TV, met 
uitzondering van de promotie “Ontvang 10 jaar garantie tegen inbranden op je QLED TV”.  
 
Levering 
Samsung streeft ernaar om binnen zes weken na het indienen van een volledige en geldige registratie 
het retourbedrag over te maken naar de opgegeven bankrekening. Indien je in aanmerking komt voor 
de vouchercode, streeft Samsung ernaar de vouchercode binnen zes weken na het indienen van een 
volledige en geldige registratie te versturen naar het opgegeven mailadres.  
 
Vouchercode verzilveren 

1. Na goedkeuring van jouw registratie bij Samsung.com ontvang je een digitale code die je kunt 
gebruiken om je Luxe borrelbox te bestellen. 

2. Ga naar https://thuisuiteten.nl/samsung-x-goud om je Luxe borrelbox te bestellen. Hier kan 
je zelf aangeven op welk moment je de Luxe borrelbox van Restaurant Goud wilt ontvangen. 

3. De uiterste datum om de Luxe borrelbox te bestellen is 12 december 2021. 
4. Door deelname aan deze actie verklaar je akkoord te zijn met deze voorwaarden en met de 

algemene voorwaarden van Thuisuiteten.nl. 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen en bijbehorende EAN-codes: 
 

Modelcode EAN Retour Extra 

QE85QN900ATXXN 8806092043497 € 400.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE75QN900ATXXN 8806092043480 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE65QN900ATXXN 8806092043473 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE85QN800ATXXN 8806092025011 € 400.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE75QN800ATXXN 8806092024977 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE65QN800ATXXN 8806092021167 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE85QN95AATXXN 8806092025110 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE75QN95AATXXN 8806092027985 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE65QN95AATXXN 8806092022638 € 400.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE55QN95AATXXN 8806092022621 € 400.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

https://thuisuiteten.nl/samsung-x-goud
https://thuisuiteten.nl/samsung-x-goud


                                                                                                            

QE85QN90AATXXN 8806092020658 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE75QN93AATXXN 8806092269828 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE75QN92AATXXN 8806092076808 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE65QN93AATXXN 8806092272828 € 400.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE65QN92AATXXN 8806092076792 € 400.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE55QN93AATXXN 8806092269811 € 400.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE55QN92AATXXN 8806092075900 € 400.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE85QN85AATXXN 8806092020771 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE75QN85AATXXN 8806092020764 € 250.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE65QN85AATXXN 8806092020740 € 500.00 
Luxe borrelbox t.w.v. €50 van 
Restaurant Goud 

QE85Q80AATXXN 8806092619142 € 250.00   

QE75Q80AATXXN 8806092034587 € 250.00   

QE85Q70AATXXN 8806092020641 € 250.00   

QE75Q77AATXXN 8806092051874 € 150.00   

QE75Q75AATXXN 8806092051867 € 150.00   

QE75Q74AATXXN 8806092051850 € 150.00  

QE75Q70AATXXN 8806092020757 € 150.00  

QE85Q60AAUXXN 8806092049758 € 250.00  

QE75Q67AAUXXN 8806092096073 € 150.00  

QE75Q65AAUXXN 8806092096066 € 150.00  

QE75Q64AAUXXN 8806092096059 € 150.00  

QE75Q60AAUXXN 8806092050662 € 150.00  

 
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 Nederlandse 
producten. Deze producten hebben een afwijkende EAN-code en komen niet in aanmerking voor deze 
Nederlandse promotie.  
 
Deze promotie is alleen geldig indien je de (Neo) QLED TV 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 
promotiemodellen bij de deelnemende winkels. 
 
Deelnemen 
Koop een deelnemend (Neo) QLED TV tussen 23 augustus 2021 t/m 10 oktober 2021. 

1) Ga naar www.samsung.com/nl/promo en klik op de “(Neo) QLED TV”-promotie. 
2) Vul het online aanmeldformulier in en upload daarin de volgende documenten: 

a. Een kopie van de aankoopbon; en 
b. Een foto van de uitgeknipte streepjescode van de verpakking, met daarop de modelcode, de 

EAN-code en het serienummer *; en 
c. Een foto van de productsticker op de achterzijde van je (Neo) QLED TV, met daarop de 

modelcode, de EAN-code en het serienummer.** Wanneer de TV al op is gehangen is het 
ook mogelijk een foto te uploaden van het serienummer in het menu van de TV.*** 
Doorloop daarvoor de volgende stappen: 

I. Druk op de menuknop van de afstandsbediening.  
II. Navigeer naar ‘Ondersteuning’.  

III. Kies ‘Contact opnemen met Samsung’.  

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


                                                                                                            

IV. Hier vind je de modelcode. 
3) Verstuur je aanmeldformulier uiterlijk 25 oktober 2021. We nemen je registratie na het 

ontvangen van dit aanmeldformulier in behandeling. 
 
*) Voorbeeld streepjescodes: 

 
**) Voorbeeld productsticker achterzijde product:

 
  
***) Voorbeeld serienummer in TV-menu: 
 

 
 
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). Kijk op www.samsung.com/nl/contact 
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/nl/promo. 
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