
                                                                                                           
 
Bijzondere actievoorwaarden – Word lid van de Welcome Home 
Club bij aanschaf van een QuickDrive wasmachine 
 
Promotie 
Bij aankoop van een promotiemodel QuickDrive ontvang je een lidmaatschap voor de Welcome Home 
Club. De Welcome Home Club biedt de volgende voordelen: 

- 5 jaar garantie. Een wasmachine heeft een standaard garantie van 2 jaar. Bij deze promotie krijg 
je bij aankoop van een promotiemodel QuickDrive wasmachine bij één van de deelnemende 
winkels nog eens 3 jaar extra garantie. 

- QuickDrive wasmachine 100 dagen op proef. Ben je niet tevreden, meld je dan aan voor de 
betreffende promotie. Samsung haalt het betreffende apparaat op en betaalt het aankoopbedrag 
terug, mits je voldoet aan de actievoorwaarden. 

- VIP service. Je kunt 24/7 bij ons terecht voor hulp op een speciaal telefoonnummer. Ook 
garanderen we een werkende wasmachine binnen 24 uur, mocht de huidige QuickDrive 
wasmachine defect raken.  

- De Welcome Home Club valt onder Samsung Members. Met Samsung Members ontvang je 
diverse aanbiedingen, nieuws en tips. Je krijgt feedback en probleemoplossende diensten die 
ervoor zorgen dat je jouw Samsung-producten optimaal kunt benutten.  

 
Deze promotie loopt van 5 maart 2018 t/m 31 december 2018 (aankoopdatum). Je kunt maximaal één 
keer deelnemen per aangekocht product en maximaal één keer deelnemen per huishouden. Deze 
promotie kan worden gecombineerd met andere promoties op de QuickDrive wasmachine. Deze 
promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Promotiemodel en deelnemende winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 

Model EAN 
WW10M86INOA/EN 8801643157975 
WW9BM760NOM/EN 8801643183776 
WW90M760NOA/EN 8801643158439 
WW80M760NOM/EN 8801643202293 
WW80M760NOA/EN 8801643202286 
WW90M642OPW/EN 8801643135836 
WW80M642OPW/EN 8801643135768 
WW90M642OBW/EN 8801643135829 
WW8BM642OBW/EN 8801643183684 
WW80M642OBW/EN 8801643135751 

 
Deze promotie is alleen geldig indien je de QuickDrive wasmachine 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/promoties. Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de 
promotiemodellen bij de deelnemende winkels. 
 
Deelnemen 
Ga naar www.samsung.com/promoties, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 14 januari 2019:  
 
1. Een kopie van de aankoopbon; en 
2. Een foto van de sticker met de modelcode en het serienummer (bevindt zich in de deur van de 
wasmachine). 
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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 samsungwitgoed@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/promoties. 
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