
                                                                                                           
 

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang tot €100 retour bij 

aankoop van een Samsung kookplaat of oven. 
 

Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung kookplaat of oven ontvang je tijdelijk tot €100 
retour. 
 
Deze promotie loopt van 15 april 2019 t/m 30 juni 2019 en zolang de voorraad strekt. Je kunt maximaal 
één keer deelnemen per aangekocht product (per productgroep) en maximaal vijf keer deelnemen per 
huishouden. Deze promotie kan worden gecombineerd met andere promoties op de Samsung 
kookplaat of oven. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung streeft ernaar de terugbetaling binnen 6 weken na het indienen van een volledige en geldige 
registratie over te maken op je bankrekening. 
 
Promotiemodel en deelnemende winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 

Productgroep Model EAN Retour 

Inductie kookplaat NZ64N7777GK/E1 8801643204228 €100 

Inductie kookplaat NZ64N7757FK/E1 8801643204198 €100 

Inductie kookplaat NZ64K5747BK/EF 8806088112923 €50 

Dual Cook Flex oven NV75N5641RS/EF 8801643182724 €100 

Dual Cook Flex oven NV75N5671RS/EF 8801643178352 €100 

Compact oven NQ50J3530BS/EF 8806086689625 €50 

 

Deze promotie is alleen geldig indien je de Samsung kookplaat of oven hebt gekocht in Nederland en 

bij één van de deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op de kookplaat 

en oven 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 

upload de volgende documenten uiterlijk 15 juli 2019:   

 

1. Een kopie van de aankoopbon; 

2. Een foto van de sticker met de modelcode en het serienummer (op de streepjescode*) 

 

*Waar vind ik de streepjescode? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inductie kookplaat – op de onderkant    Oven – binnenkant van de deur 

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


                                                                                                           
 

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. 

 

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

