
                                                                                                           
 

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang tot €200 Albert Heijn 
tegoed bij aankoop van een RS8000 koelkast 
 
Promotie 
Bij aankoop van een promotiemodel RS8000 koelkast ontvang je tot €200 Albert Heijn tegoed cadeau. 
 
Deze promotie loopt van 3 september 2018 t/m 4 november 2018 (aankoopdatum) en zolang de 
voorraad strekt. Je 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 
RS8000 koelkast. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Je hebt de keuze uit een van de volgende Albert Heijn tegoeden: 
 

Online actiecode 
De actiecodes zijn geldig op bestellingen die worden thuisbezorgd of opgehaald bij een AH Pick 
Up Point. Elke actiecode is éénmalig te gebruiken, eventuele restwaarde komt na gebruik te 
vervallen. De codes voor de gratis bezorging en de korting op de boodschappen zijn in een 
bestelling te gebruiken. Het is niet mogelijk om in 1 bestelling twee of meer actiecodes te 
gebruiken. Het minimum bestelbedrag is €40 bij een AH Pick Up Point en €70 bij thuisbezorging. 
Niet geldig in combinatie met andere acties/kortingen van Albert Heijn. Algemene voorwaarden 
voor online bestellen zijn van toepassing, voor meer informatie over online bestellen bij Albert 
Heijn kijk op https://www.ah.nl/over-ah/online-bestellen.  

 
Óf; 
 
 Cadeaukaart voor in de winkel 

De consument kan met een Albert Heijn Cadeaukaart in alle Albert Heijn winkels, en de bemande 
kassa's van Albert Heijn to go winkels, in Nederland en België betalen. De Albert Heijn 
Cadeaukaart kan niet gebruikt worden voor online bestellingen. Het bedrag dat de consument 
betaalt met de Albert Heijn Cadeaukaart, wordt na iedere aankoop afgetrokken van het tegoed. 
Het resterende saldo, indien aanwezig, blijft op de Albert Heijn Cadeaukaart staan. Kijk op 
https://www.ah.nl/over-ah/services/cadeaukaarten voor meer info. 

 
Samsung streeft ernaar de Albert Heijn tegoed 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: 

 Cadeaukeuze Albert Heijn tegoed 
Model EAN Online actiecode 

óf 

Cadeaukaart winkel 
RS68N8671SL/EF 8801643189617 €200 (2x €100+gratis 

bezorging) 
€200 (1x €150 + 1x €50) 

RS68N8661SL/EF 8801643222925 €200 (2x €100+gratis 
bezorging) 

€200 (1x €150 + 1x €50) 

RS68N8651SL/EF 8801643222888 €200 (2x €100+gratis 
bezorging) 

€200 (1x €150 + 1x €50) 

RS68N8222S9/EF 8801643222604 €200 (2x €100+gratis 
bezorging) 

€200 (1x €150 + 1x €50) 

RS68N8241S9/EF 8801643222741 €150 (2x €75+gratis bezorging) €150 (1x €150) 
RS68N8320S9/EF 8801643189570 €150 (2x €75+gratis bezorging) €150 (1x €150) 
RS68N8221B1/EF 8801643222581 €150 (2x €75+gratis bezorging) €150 (1x €150) 
RS68N8231SL/EF 8801643222666 €150 (2x €75+gratis bezorging) €150 (1x €150) 
RS68N8231S9/EF 8801643222659 €150 (2x €75+gratis bezorging) €150 (1x €150) 
RS68N8221SL/EF 8801643222598 €100 (1x €100+gratis 

bezorging) 
€100 (1x€100) 

https://www.ah.nl/over-ah/online-bestellen
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RS68N8221S9/EF 8801643189563 €100 (1x €100+gratis 

bezorging) 
€100 (1x€100) 

RS68N8220S9/EF 8801643181574 €100 (1x €100+gratis 
bezorging) 

€100 (1x€100) 

RS67N8211S9/EF 8801643213091 €75  (1x €75+gratis bezorging) €75  (1x €75) 
RS66N8101S9/EF 8801643226862 €75  (1x €75+gratis bezorging) €75  (1x €75) 

 
Deze promotie is alleen geldig indien je de RS8000 koelkast 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 19 november 2018:  
 
1. Een kopie van de aankoopbon; en 
2. Een kopie van de sticker met de modelcode en het serienummer (bevindt zich in de deur van de 

koelkast). 
 
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/nl/promotions. 
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