
                                                                                                           

 
Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang nu tijdelijk een 
Veloretti fiets waardebon met een maximale waarde van €399 
óf tot €100 retour bij aankoop van een huishoudelijk product 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung huishoudelijk product bij een deelnemende winkel 
ontvang je tijdelijk een Veloretti fietsvoucher t.w.v. maximaal €399 of tot €100 retour.  
 
Per Samsung huishoudelijk product kun je kiezen voor de bij dat product behorende Veloretti-voucher 
of het retourbedrag. De fiets kun je personaliseren door zelf een (beschikbare) kleur te kiezen.  
De vouchers hebben (al naar gelang het aangekochte Samsung huishoudelijk product) een waarde van 
€399, €229 of €109. Deze waarde correspondeert met de waarde van een fiets (waartegen de 
betreffende voucher kan worden ingewisseld) in de volgende categorieën: 
 

Categorie Veloretti fiets 

 De kleur dient ter demonstratie; op basis van beschikbaarheid 
kan een andere kleur worden gekozen  

Waarde* Veloretti fiets  
 
* (op www.veloretti.com) 

Robyn (volwassen) €399  

Maxi bike (4-6 jaar) €229 

Mini bike (2-4 jaar) €109 

 
Let op:  

 De Veloretti voucher kan alleen gebruikt worden bij een aankoop op Veloretti.com  

 De Veloretti voucher is inwisselbaar tegen de bijbehorende Veloretti fiets: €399 voucher voor 
een Adult bike, €229 voucher voor een Maxi bike, €109 voucher voor een Mini bike.  

 De Veloretti voucher kan voor alle producten op Veloretti.com worden ingeruild. Je kunt er 
ook voor kiezen om een duurdere fiets aan te schaffen dan de waarde van de Veloretti 
voucher, maar dan zijn extra kosten voor je eigen rekening. Indien een minder duur product 
wordt aangeschaft met gebruik van de voucher, wordt geen restwaarde van de voucher 
uitgekeerd, noch in vouchers, noch in geld. 

 Extra accessoires zijn voor de rekening van de consument  

 De voucher is geldig tot en met 31 december 2022 (6 maanden na het einde van de 
actieperiode)   

 De voucher is niet te combineren met andere promoties die eventueel actief zijn bij Veloretti  

 Ingewisselde vouchers of geclaimde fietsen zijn na koop niet te retourneren en inwisselbaar 
voor geld 



                                                                                                           
 Een eenmaal gemaakte keuze in deze promotie voor ofwel een Veloretti voucher, ofwel het 

retourbedrag, kan nadien niet worden gewijzigd. De keuze voor de een sluit automatisch de 
andere keuze uit. 

 
Deze promotie loopt van 2 mei tot en met 3 juli 2022 (om in aanmerking te komen voor de promotie 
dient binnen genoemde periode de aankoop te worden gedaan). De promotie is geldig 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 Samsung huishoudelijke 
producten. 
 
Samsung streeft ernaar het retourbedrag of de Veloretti voucher zes weken na goedkeuring van je 
registratie te versturen naar respectievelijk de opgegeven bankrekening of het opgegeven 
e-mailadres. 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 
 

Product Modelcode EAN Cadeau Retourbedrag 

Airdresser stoomkast DF60R8600CG/LE 8806090204609 

Veloretti voucher 
t.w.v. €399 (Adult 

bike) 
Of €100 retour 

Airdresser stoomkast DDF60A8500WG/E1 8806092567832 

Wasmachine WW90T986ASH/S2 8806090608193 

Wasmachine WW90T986ASE/S2 8806090608186 

Wasmachine WW90T936ASH/S2 8806090609381 

Wasmachine WW90T956ASE/S2 8806090608179 

Wasmachine WW80T936ASH/S2 8806090609022 

Wasmachine WW80T956ASE/S2 8806090607738 

Wasmachine WW90T854ABT/S2 8806090608148 

Wasmachine WW80T854ABT/S2 8806090607721 

Wasmachine WW10T734AWH/S2 8806090607363 

Veloretti voucher 
t.w.v. €229 (Maxi 

bike) 
Of €75 retour 

Wasmachine WW10T754ABT/S2 8806090607387 

Wasmachine WW90T754ABT/S2 8806090609350 

Wasmachine WW90T734AWH/S2 8806090608100 

Wasmachine WW80T754ABT/S2 8806090607714 

Wasmachine WW80T734AWH/S2 8806090607684 

Wasmachine WW80T734ABH/S2 8806090607677 

Wasmachine WW10T654ALE/S2 8806090609749 

Veloretti voucher 
t.w.v. €109 (Mini 

bike) 
Of €50 retour 

Wasmachine WW10T634AHH/S2 8806090608643 

Wasmachine WW90T684ALE/S2 8806090608070 

Wasmachine WW90T656ALE/S2 8806090608063 

Wasmachine WW90T656AHE/S2 8806090608056 

Wasmachine WW90T636ALH/S2 8806090608032 

Wasmachine WW90T636AHH/S2 8806090609336 

Wasmachine WW80T684ALE/S2 8806090607653 

Wasmachine WW80T656ALE/S2 8806090607646 

Wasmachine WW80T636ALH/S2 8806090607615 

Wasmachine WW80T654ALX/S2 8806090607639 

Wasmachine WW80T654ALE/S2 8806090607622 

Wasmachine WW80T634ALH/S2 8806090607592 

Was-droogcombinatie 
WD90T984ASE/S2 8806090607264 

Veloretti voucher 
t.w.v. €399 (Adult 

bike) 
Of €100 retour 

Was-droogcombinatie WD10T754ABT/S2 8806090607110 Veloretti voucher 
t.w.v. €229 (Maxi 

bike) 
Of €75 retour 

Was-droogcombinatie 
WD90T754ABT/S2 8806090607257 



                                                                                                           
Was-droogcombinatie WD90T634ABH/S2 8806090607233 Veloretti voucher 

t.w.v. €109 (Mini 
bike) 

Of €50 retour Was-droogcombinatie WD80T654ABH/S2 8806090608452 

Was-droogcombinatie WD80T634ABH/S2 8806090608445 

Robotstofzuiger VR50T95735W/WA 
8806092260085 

Veloretti voucher 
t.w.v. €399 (Adult 

bike) 
Of €100 retour 
 

Luchtreiniger AX47R9080SS/EU 
8806090107627 

Veloretti voucher 
t.w.v. €229 (Maxi 

bike) 
Of €100 retour 
 

 
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 een nieuw deelnemend Samsung huishoudelijk product 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.  
 
Deelnemen 
Ga naar op www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 18 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 (bevindt zich in de deur 
van het product). Bekijk onderaan deze voorwaarden een overzicht van de locaties van 
deze stickers per product. 

 
Maak en bewaar altijd een kopie van alle documenten die je verstuurt. 
 

Als je vragen of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie of afhandeling, kun je contact 

met Samsung opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief). Kijk op 

www.samsung.com/nl/contact voor meer informatie. Wij verwijzen je voor alle vragen over deze 

promotie of de Veloretti voucher door naar Samsung en niet naar Veloretti. 

 

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/. 

 

*) Waar vind ik de productsticker? 

 
Robotstofzuiger: op de verpakking 

 

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


                                                                                                           
Wasmachine: op de binnenzijde van de deur 

 
 
Luchtreiniger: op de verpakking 

 
 


