Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang tot €500 terugbetaald
bij aankoop van een QLED TV
Promotie
Bij aankoop van een deelnemend model QLED TV bij een deelnemende winkel ontvang je tijdelijk tot
€500 terugbetaald.
Deze promotie loopt van 7 december 2020 t/m 31 januari 2021 (aankoopdatum) en zolang de voorraad
strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal één keer
deelnemen per huishouden. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. Deze
promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op de QLED TV, met uitzondering van
de promotie “Ontvang 10 jaar garantie tegen inbranden op je QLED TV”.
Samsung streeft ernaar het retourbedrag binnen 6 weken na het indienen van een volledige en
geldige registratie over te maken op je bankrekening.
Deelnemende modellen en winkels
Deze promotie geldt voor de volgende modellen en bijbehorende EAN-codes:
Model
EAN
Terugbetaling
QE85Q950TSLXXN

8806090396069

€500

QE75Q950TSLXXN

8806090396052

€500

QE65Q950TSLXXN

8806090396045

€500

QE75Q900TSLXXN

8806090430428

€500

QE65Q900TSLXXN

8806090430404

€500

QE82Q800TALXXN

8806090323133

€500

QE75Q800TALXXN

8806090323126

€500

QE65Q800TALXXN

8806090323119

€300

QE85Q95TALXXN

8806090379741

€500

QE75Q95TALXXN

8806090379734

€500

QE75Q90TALXXN

8806090351624

€300

QE85Q80TALXXN

8806090279898

€300

QE75Q80TALXXN

8806090279935

€300

QE85Q70TALXXN

8806090299971

€300

QE85Q60TASXXN

8806090425875

€300

QE75LS03TASXXN

8806090367489

€300

Deze promotie is alleen geldig indien je de QLED TV hebt gekocht in België en Luxemburg en bij één
van de deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op de promotiepagina
via www.samsung.com/be/promo. Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de
promotiemodellen bij de deelnemende winkels.
Bij aankopen bij de Samsung E-Store (www.samsung.com/be) wordt de promotie direct bij aankoop
verrekend. Registratie via www.samsung.com/be/promo is dus niet mogelijk voor klanten van de estore.
Deelnemen
Ga naar www.samsung.com/be/promo, vul het online aanmeldformulier in en upload de volgende
documenten uiterlijk 14 februari 2021:
1. Een kopie van de aankoopbon; en

2.
3.

Foto van de uitgeknipte streepjescode van de verpakking, met daarop de modelcode, de EANcode en het serienummer*; en
Een foto van de productsticker op de achterzijde van je QLED TV, met daarop de modelcode,
de EAN-code en het serienummer **.

Bovenstaande 3 bewijzen opladen is noodzakelijk om te kunnen genieten van een terugbetaling!

*) Voorbeeld streepjescodes:

**) Voorbeeld productsticker achterzijde product:

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 BE: 02 201 2418 of LUX: 26 10 37 10 (lokaal tarief). Kijk op
www.samsung.com/be/support 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/be/promo.

