
                                                                                                           
 

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang een accessoire t.w.v. 
maximaal €179 bij aankoop van een Samsung Jet™ 
steelstofzuiger 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung Jet™ steelstofzuiger bij een steelstofzuiger ontvang 
je tijdelijk een Samsung accessoire t.w.v. maximaal €179. 
 
Deze promotie loopt van 14 maart tot en met 19 juni 2022 (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 worden gecombineerd met andere promoties op deelnemende Samsung Jet 
steelstofzuigers. 
 
Samsung streeft ernaar het accessoire binnen zes weken na het indienen van een volledige en geldige 
registratie te versturen naar de opgegeven adres. 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 
 

Product Modelcode EAN Cadeau 
Modelcode 
cadeau 

Waarde 
cadeau 

Jet 70 Turbo VS15T7031R1/EN 8806090393686 Extra Batterij VCA-SBT90E €159,00  

Jet 70 Complete  VS15T7036R5/EN 8806092054271 Extra Batterij VCA-SBT90E €159,00  

Jet 75 Pet VS20T7532T1/EN  8806094432862 Extra Batterij VCA-SBT90 €179,00  

Jet 75 Pro  VS20T7535T5/EN 8806092267985 Extra Batterij VCA-SBT90 €179,00  

Jet 75 Complete  VS20T7536T5/EN 8806090393792 Extra Batterij VCA-SBT90 €179,00  

Jet 90 Multi VS20R9044T2/EN  8806094295283 Clean Station 
VCA-
SAE903/WA €179,00  

Jet 90 Premium  VS20R9048T3/EN 8806094295290 Clean Station 
VCA-
SAE903/WA €179,00  

Jet 90 Complete 
extra  

VS20R9046T3/EN 8806092054349 Clean Station 
VCA-
SAE903/WA €179,00  

Bespoke Jet 
Misty White  

VS20A95843W/WA  8806092806740 
Spinning 
Sweeper  

VCA-
WBA95/GL €169,00  

Bespoke Jet 
Woody Green  

VS20A95943N/WA  8806092806788 
Spinning 
Sweeper  

VCA-
WBA95/GL €169,00  

 
Deze promotie is alleen geldig indien je een deelnemende Samsung Jet™ steelstofzuiger 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. 
 
Bij aankopen gedaan via www.samsung.com/nl wordt de promotie direct bij aankoop verrekend. 
Registratie via www.samsung.com.nl/promo is dus niet mogelijk voor klanten van 
www.samsung.com/nl. 
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Deelnemen 
Ga naar op www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 4 juli 2022:  
 

1. Een kopie van de aankoopbon met duidelijke vermelding van 
- Aankoopdatum 
- Deelnemende winkel 
- Deelnemend product 

2. Een foto van de sticker met de modelcode en het serienummer. Deze bevindt zich op de 
verpakking 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). 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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