
                                                                                                           
 

Bijzondere actievoorwaarden – Samsung Dolby Atmos 
Soundbar Promotie  
 
Promotie 
Bij aankoop van een promotiemodel Samsung Dolby Atmos Soundbar HW-K850/XN ontvangt u een UHD Blu-
ray Speler (UBD-M7500/XN) ter waarde van €249 cadeau. Schaft u echter de HW-K950/XN aan dan ontvangt u 
naast deze een UHD Blu-ray Speler ook nog eens twee extra UHD filmtitels (Fast & Furious 8 en Sing) ter 
waarde van €29 per stuk. 
 
Deze promotie loopt van 4 december 2017 t/m 21 januari 2018 (aankoopdatum) en zolang de voorraad strekt. 
U kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal één keer deelnemen per 
huishouden. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op de Samsung 
Soundbar.  Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung streeft ernaar de UHD Blu-ray Speler (UBD-M7500/XN) met eventuele filmtitels binnen 6 weken na 
het indienen van een volledige en geldige registratie af te leveren. 
 
Promotiemodel en deelnemende winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen:  

Model EAN Cadeau 

HW-K850/XN 8806088564623 UBD-M7500/XN 

HW-K950/XN 8806088418971 UBD-M7500/XN + 2x UHD film (Fast & Furious 8 en Sing) 
 
Deze promotie is alleen geldig indien u de Samsung Dolby Atmos Soundbar 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/promotions. Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de 
promotiemodellen bij de deelnemende winkels. 
 
Deelnemen 
Ga naar www.samsung.com/nl/promotions, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en upload 
de volgende documenten uiterlijk 5 februari 2018: 
 

1. Een kopie van de aankoopbon; en  
2. De streepjescode met serienummer en EAN code van de verpakking. 

 
Voorbeeld streepjescode: 

  
 
Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons opnemen via 
telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) of per e-mail via samsungavd@consumercare.info. 
 
Door deelname aan de promotie verklaar je je akkoord met de Algemene Actievoorwaarden en deze 
Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op www.samsung.com/nl/promoties. 
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