
 

 

Bijzondere voorwaarden – Ontvang een Cadeau Museumkaart 
(t.w.v. €64,90) bij aankoop van een The Frame in 65 inch of groter 

Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung the Frame in 65 inch of groter bij een deelnemende 
winkel ontvang je tijdelijk een Cadeau Museumkaart (t.w.v. €64,90). Deze Cadeau Museumkaart kan 
ingewisseld worden tegen een persoonlijke Museumjaarkaart. Met deze persoonlijke Museumjaarkaart 
krijg je een jaar lang toegang tot meer dan 450 musea in heel Nederland. 
 
Deze promotie loopt van 30 mei tot en met 31 juli 2022 (aankoopdatum) en zolang de voorraad strekt. Je 
kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal twee keer per huishouden. 
Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. Deze promotie kan gecombineerd worden 
met andere promoties van de deelnemende modellen. 
 
Samsung streeft ernaar binnen zes weken na het indienen van een volledige en geldige registratie de 
cadeau Museumkaart te versturen naar het opgegeven bezorgadres.  Hierna dien je deze om te zetten in 
een gepersonaliseerde Museumjaarkaart  
 
Op de Cadeau Museumkaart staan de instructie hoe je de Museumjaarkaart op naam kan aanvragen via 
https://www.museumkaart.nl/registreren.  
 
Voorwaarden Cadeau Museumkaart 

 De Cadeau Museumkaart is uitsluitend te gebruiken voor de aanschaf van een Museumkaart. 

 De 9-cijferige code is eenmalig te gebruiken. 

 Als eenmaal met de Cadeau Museumkaart een Museumkaart is besteld, dan is de bestelling 
onomkeerbaar. 

 De Cadeau Museumkaart is geen Museumkaart en is geen geldig entreebewijs voor musea. 

 De Cadeau Museumkaart is binnen 24 maanden na aankoopdatum op ieder moment te 
gebruiken om een Museumkaart te bestellen. 

 Op museumkaart.nl/geldigheid kun je de geldigheidsduur van de Cadeau Museumkaart bekijken. 

 Vergoeding bij diefstal of verlies is niet mogelijk. 

 De Cadeau Museumkaart is geen wettig betaalmiddel en daarom niet inwisselbaar voor contant 
geld of te gebruiken voor andere producten en/of diensten. 

Deelnemend model en deelnemende winkels 
Deze promotie geldt voor het volgende model, inclusief bijbehorende EAN-code: 
 

Product Modelcode EAN Met 

The Frame 2022 model QE85LS03BAUXXN 8806094076899 

Cadeau 
Museumkaart  
(t.w.v. €64,90) 

The Frame 2022 model QE75LS03BAUXXN 8806094076875 

The Frame 2022 model QE65LS03BAUXXN 8806094076837 

The Frame 2021 model QE85LS03AAUXXN 8806092631946 

The Frame 2021 model QE75LS03AAUXXN 8806092049741 

The Frame 2021 model QE65LS03AAUXXN 8806092050631 

 
Deze aankoop is alleen geldig indien je de Samsung Frame 2021 of 2022 van 65 inch of groter hebt 
gekocht in Nederland en bij één van de deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te 
vinden op de Samsung promotiepagina via www.samsung.com.nl/promo. Samsung is niet 
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de promotiemodellen 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 augustus 2022; 
  

https://www.museumkaart.nl/registreren
http://www.samsung.com.nl/promo
http://www.samsung.com.nl/promo


 

1. 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 EAN-
code hierboven in de tabel 
 

2. Een foto van de uitgeknipte streepjescode van de verpakking, met daarop de modelcode, de EAN-
code en het serienummer; * en 
 

3. Een foto van de productsticker op de achterzijde van je TV, met daarop de modelcode, de EAN-
code 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. 
 

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

