Bijzondere voorwaarden – Ontvang tot €500 retour bij aankoop
van een Neo QLED 4K of 8K
Promotie
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung Neo QLED 4K of 8K bij een deelnemende winkel
ontvang je tijdelijk tot €500 retour.
Deze promotie loopt van 4 april tot en met 29 mei 2022 (aankoopdatum) en zolang de voorraad strekt. Je
kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal vier keer per huishouden.
Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. Deze promotie kan niet gecombineerd
worden met andere promoties van de deelnemende modellen.
Samsung streeft ernaar binnen negen weken na het indienen van een volledige en geldige registratie het
bedrag terug te storten op de opgegeven rekening.
Deelnemend model en deelnemende winkels
Deze promotie geldt voor het volgende model, inclusief bijbehorende EAN-code:
Resolutie

Serie
QN900B

Neo QLED 8K
QN800B

QN95B

QN93B

Neo QLED 4K

QN92B

QN90B

QN85B

Model
QE85QN900BTXXN
QE75QN900BTXXN
QE65QN900BTXXN
QE85QN800BTXXN
QE75QN800BTXXN
QE65QN800BTXXN
QE85QN95BATXXN
QE75QN95BATXXN
QE65QN95BATXXN
QE55QN95BATXXN
QE75QN93BATXXN
QE65QN93BATXXN
QE55QN93BATXXN
QE75QN92BATXXN
QE65QN92BATXXN
QE55QN92BATXXN
QE85QN90BATXXN
QE75QN90BATXXN
QE65QN90BATXXN
QE55QN90BATXXN
QE85QN85BATXXN
QE75QN85BATXXN
QE65QN85BATXXN
QE55QN85BATXXN

EAN
8806094076677
8806094076486
8806094076592
8806094081251
8806094081237
8806094081220
8806094076684
8806094076639
8806094076868
8806094076554
8806094039689
8806094039672
8806094039658
8806094108224
8806094108200
8806094108194
8806094039856
8806094039764
8806094039801
8806094039832
8806094007299
8806094007282
8806094007275
8806094007268

Met

€500 retour

€300 retour

€200 retour
€300 retour
€200 retour
€300 retour
€200 retour
€300 retour
€200 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 als je een deelnemend model 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.
Deelnemen
Ga naar www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en
upload de volgende documenten uiterlijk 13 juni 2022;
1.

2.
3.

Een volledige, leesbare kopie van het aankoopbewijs, inclusief vermelding van

De naam van de winkel/webshop waar het product gekocht is

De aankoopdatum. Deze datum moet binnen de promotieperiode vallen

Het deelnemende product. Hiervan moet de EAN-code overeenkomen met een EANcode hierboven in de tabel
Een foto van de uitgeknipte streepjescode van de verpakking, met daarop de modelcode, de
EAN-code en het serienummer; * en
Een foto van de productsticker op de achterzijde van je TV, met daarop de modelcode, de EANcode 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’.
IV.
Hier vind je de modelcode.

*) Voorbeeld uitgeknipte streepjescode:

**) Voorbeeld productsticker achterzijde product:

***) Foto van de modelcode, EAN-code en het serienummer in het menu van de TV:

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.

