
                                                                                                           
 

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang 10 Rakuten TV 
filmvouchers bij aankoop van een deelnemend model QLED TV 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model QLED TV ontvang je tijdelijk 10 vouchers voor de huur van een 
film van Rakuten TV in UHD-kwaliteit. 
 
Deze promotie loopt van 25 maart 2019 t/m 30 juni 2019 (aankoopdatum) en zolang de voorraad 
strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal één keer 
deelnemen per huishouden. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op 
de QLED TV, met uitzondering van de promotie “10 jaar garantie tegen inbranden op je QLED TV”. Deze 
promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.  
 
De filmvouchers kunnen worden verzilverd tot en met 30 september 2019. Ga voor de 
actievoorwaarden van de Rakuten TV filmvouchers naar https://rakuten.tv/nl/terms_conditions/1641. 
 
Samsung streeft ernaar de Rakuten TV filmvouchers 6 weken na het indienen van een volledige en 
geldige registratie af te leveren. 
 
Deelnemende modellen en deelnemende winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 
 

Naam Model EAN 

QLED 4K QE82Q60RALXXN 8801643657895 

QLED 4K QE75Q60RALXXN 8801643657888 

QLED 4K QE65Q80RALXXN 8801643639389 

QLED 4K QE55Q80RALXXN 8801643639372 

QLED 4K QE65Q70RALXXN 8801643642945 

QLED 4K QE55Q70RALXXN 8801643642938 

QLED 4K QE65Q67RALXXN 8801643777067 

QLED 4K QE55Q67RALXXN 8801643776916 

QLED 4K QE65Q65RALXXN 8801643777050 

QLED 4K QE55Q65RALXXN 8801643776909 

QLED 4K QE65Q64RALXXN 8801643662868 

QLED 4K QE55Q64RALXXN 8801643662790 

 
Deze promotie is alleen geldig indien je de QLED TV hebt gekocht in Nederland en bij één van de 
deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op 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 www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
print deze uit. Stuur de volgende documenten uiterlijk 8 juli 2019 (poststempel) naar onderstaand 
adres: 
 
Samsung Rakuten TV promotie (19-0163) 
Antwoordnummer 1049 
6200 VB Maastricht 
 
1. Het ingevulde aanmeldformulier; en 
2. Een kopie van de aankoopbon; en 
3. De originele streepjescode met serienummer van de verpakking. 
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Voorbeeld streepjescode: 

 
 
Maak en bewaar altijd een kopie van alle documenten die je verstuurt. 
 
Als je vragen of opmerkingen hebt over jouw deelname aan deze promotie, kan je contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) of per e-mail naar 
samsungavd@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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