
                                                                                                           

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang nu tot €135 retour bij 
aankoop van een Samsung koelkast 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung koelkast ontvang je tijdelijk tot €135 retour. Dit is 
inclusief de €35 retour die je ontvangt bij het inruilen van je oude koelkast in het kader van de 
“Koelkast inruilen actie”. 
 
Deze promotie loopt van 1 mei tot en met 30 juni 2022 (aankoopdatum). 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 koelkasten. 
 
Samsung streeft ernaar het retourbedrag binnen zes weken na goedkeuring van je registratie te 
versturen naar de opgegeven bankrekening. 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 
 

Productnaam Modelcode EAN Retour-
bedrag 

Koel-vriescombinatie RB38A7B6AB1/EF 8806092253124 €135,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B6AS9/EF 8806092177475 €135,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B6BSR/EF 8806092253162 €135,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B6BB1/EF 8806092253131 €135,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B6BS9/EF 8806092253155 €135,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B5BS9/EF 8806092252998 €135,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B63B1/EF 8806092253094 €135,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B63S9/EF 8806092253100 €135,00  

Amerikaanse koelkast RS6HA8891B1/EF 8806090805868 €135,00  

Amerikaanse koelkast RS6HA8891SL/EF 8806090805882 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A884CB1/EF 8806092536548 €135,00  

Amerikaanse koelkast RS68A884CSL/EF 8806092536562 €135,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8842B1/EF 8806090798405 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8842SL/EF 8806090805684 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8842S9/EF 8806090805677 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8832S9/EF 8806090805592 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8822S9/EF 8806090798375 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8841S9/EF 8806090805653 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8531S9/EF 8806090805387 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8521S9/EF 8806090798344 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8831B1/EF 8806090805554 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8831SL/EF 8806090805578 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8831S9/EF 8806090805561 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8821B1/EF 8806090805462 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8821SL/EF 8806090805493 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS68A8821S9/EF 8806090805479 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS67A8811B1/EF 8806090805264 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS67A8811S9/EF 8806090805288 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS66A8101B1/EF 8806090805165 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS66A8101SL/EF 8806090805189 €100,00  

Amerikaanse koelkast RS66A8101S9/EF 8806090798313 €100,00  

Koel-vriescombinatie RB34A7B5D22/EF 8806092313569 €100,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B6C41/EF 8806092313729 €135,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B6D41/EF 8806092313736 €100,00  



                                                                                                           
Koel-vriescombinatie RB38A7B6CCE/EF 8806092253223 €135,00  

Koel-vriescombinatie RB38A7B6DCS/EF 8806092253315 €100,00  

Koel-vriescombinatie RB34A7B5D48/EF 8806092313583 €100,00  

Koel-vriescombinatie RB34A7B5D39/EF 8806092253834 €100,00  

Koel-vriescombinatie RB34A7B5D41/EF 8806092313576 €100,00  

Koel-vriescombinatie RB34A7B5DCE/EF 8806092253858 €100,00  

Koel-vriescombinatie RB34A7B5DCL/EF 8806092313590 €100,00  

1-deurs koelkast RR39A746341/EG 8806092519749 €100,00  

1-deurs koelkast RR39A746322/EG 8806092519725 €100,00  

1-deurs koelkast RR39A746339/EG 8806092433502 €100,00  

1-deurs koelkast RR39A746348/EG 8806092433519 €100,00  

1-deurs koelkast RR39A746341/EF 8806094450842 €100,00  

1-deurs koelkast RZ32A748541/EF 8806092562929 €100,00  

1-deurs koelkast RR39A746322/EF 8806092433496 €100,00  

1-deurs koelkast RZ32A748522/EF 8806092433663 €100,00  

1-deurs koelkast RZ32A748539/EF 8806092562912 €100,00  

1-deurs koelkast RR39A746339/EF 8806092562899 €100,00  

1-deurs vriezer RZ32A748541/EG 8806092519787 €100,00  

1-deurs vriezer RZ32A748522/EG 8806092519770 €100,00  

1-deurs vriezer RZ32A748539/EG 8806092433670 €100,00  

1-deurs vriezer RZ32A748548/EG 8806092433687 €100,00 

Koel-vriescombinatie RB38T705CSR/EF 8806090562167 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB38T705CB1/EF 8806090563287 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB38T603CS9/EF 8806090563065 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB36T605CB1/EF 8806090562938 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB36T605CS9/EF 8806090561764 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB38T602CS9/EF 8806090561870 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB38T602CSA/EF 8806090561887 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB36T600CS9/EF 8806090562860 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB36T600CSA/EF 8806090562877 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB36T672CWW/EF 8806090562952 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB36T670CSA/EF 8806090561771 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB36T602CSA/EF 8806090562891 €35,00  

Koel-vriescombinatie RB34T605CB1/EF 8806090562631 €35,00 

Inbouw koel-vriescombinatie BRB26715CWW/EF 8806092211377 €35,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB26713DWW/EF 8806092211353 €100,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB26715EWW/EF 8806092211407 €100,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB26705EWW/EF 8806092211322 €100,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB26615FWW/EF 8806092211230 €100,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB26605FWW/EF 8806092138797 €100,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB26602FWW/EF 8806092211117 €100,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB30715EWW/EF 8806092211551 €100,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB30705EWW/EF 8806092138872 €100,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB26612EWW/EF 8806092211162 €100,00  

Inbouw koel-vriescombinatie BRB26602EWW/EF 8806092211100 €100,00  

 
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 deelnemend model Samsung koelkast hebt gekocht in 
Nederland. Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de deelnemende modellen 
bij de winkels.  
 



                                                                                                           
Deelnemen 
Ga naar www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 14 juli 2022: 
 

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

2. Een foto van de sticker met de modelcode en het serienummer. Deze bevindt zich in de 
deur van het product. 

3. Alleen van toepassing voor de modellen die in aanmerking komen voor €135 of €35 
retour: Een bewijs dat de oude koelkast is opgehaald of afgeleverd op een WeCycle 
retourpunt, bijvoorbeeld een foto van de oude koelkast bij een WeCycle retourpunt 

 
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.  

 

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/. 

 

 
Voorbeeld productsticker binnenzijde deur 
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