
                                                                                                            

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang tot €300 retour bij 
aankoop van een Neo QLED 8K, The Frame, The Freestyle of 
OLED TV. 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Neo QLED 8K, The Frame, The Freestyle of OLED TV ontvang 
je tijdelijk tot €300 retour. 
 
Deze promotie loopt van 7 november tot en met 28 november 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 kan worden gecombineerd met andere promoties op deze 
deelnemende Neo QLED, The Frame, The Freestyle en OLED TVs. Deze promotie is alleen geldig voor 
deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung streeft ernaar het bedrag binnen 9 weken na het indienen van een volledige en geldige 
registratie te hebben over gemaakt. 
 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 
 

MODELCODE EAN CASHBACK Cashback 
85" Neo QLED 8K 85QN900B QE85QN900BTXXN 8806094076677 

€200,- Cashback 

75" Neo QLED 8K 75QN900B QE75QN900BTXXN 8806094076486 
65" Neo QLED 8K 65QN900B QE65QN900BTXXN 8806094076592 
85" Neo QLED 8K 85QN800B QE85QN800BTXXN 8806094081251 
75" Neo QLED 8K 75QN800B QE75QN800BTXXN 8806094081237 
65" Neo QLED 8K 65QN800B QE65QN800BTXXN 8806094081220 
65" OLED 4K 65S95B QE65S95BATXXN 8806094349078 

€300,- Cashback 55" OLED 4K 55S95B QE55S95BATXXN 8806094349054 
The Freestyle LSP3B SP-LSP3BLAXXE 8806092978423 €100,- Cashback 
85'' Frame 4K 85LS03B QE85LS03BAUXXN 8806094076899 

€200,- Cashback 
75'' Frame 4K 75LS03B QE75LS03BAUXXN 8806094076875 
65'' Frame 4K 65LS03B QE65LS03BAUXXN 8806094076837 

 
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 de Neo QLED, The Frame, The Freestyle of OLED TV 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. 
 
Let op: bij het retourneren van het aangeschafte product dient het cadeau gekregen product of 
cashback te worden terug gestuurd of overgemaakt. 
 
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 www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 30 januari 2023:  
 

1. Een volledige, leesbare kopie van het aankoopbewijs inclusief vermelding van 
a. De naam van de winkel/webshop waar het product gekocht is 
b. De  aankoopdatum. Deze datum moet binnen de promotieperiode vallen  
c. Het deelnemende product. Hiervan moet de EAN-code overeen komen met een 

EAN-code hierboven in de tabel 
2. Een foto van de productsticker op de achterkant van de tv, met daarop de modelcode en het 

serienummer. OF;  
3. Een foto van de modelcode, EAN-code en het serienummer in het menu van de TV ***.  

 
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. 
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