
                                                                                                           
 

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang een Galaxy S9 t.w.v. 
€699 of tot €400 retour bij aankoop van een promotiemodel 
QLED TV 
 
Promotie 
Bij aankoop van een promotiemodel QLED TV ontvang je een Galaxy S9 Midnight Black 64 GB (SM-
G960FZKDPHN) t.w.v. €699 of je ontvangt een bedrag van maximaal €400 retour. 
 
Deze promotie loopt van 17 december 2018 t/m 6 januari 2019 (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 QLED TV, enkel met de Garantie tegen inbranden op de gehele verwachte levensduur van je QLED 
TV. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung streeft ernaar de Galaxy S9 – of de overboeking van de terugbetaling naar jouw 
bankrekening – 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: 

Naam Model EAN Cadeau   

QLED TV QE75Q9FNALXXN 8801643151553 Galaxy S9 Midnight Black 64 GB (SM-
G960FZKDPHN) t.w.v. €699 óf €400 retour 

QLED TV QE75Q7FNALXXN 8801643153083 Galaxy S9 Midnight Black 64 GB (SM-
G960FZKDPHN) t.w.v. €699 óf €400 retour 

QLED TV QE65Q9FNALXXN 8801643151539 Galaxy S9 Midnight Black 64 GB (SM-
G960FZKDPHN) t.w.v. €699 óf €400 retour 

QLED TV QE65Q8DNALXXN 8801643519858 €300 retour 

QLED TV QE65Q8CNALXXN 8801643154233 €300 retour 

QLED TV QE65Q8FNALXXN 8801643275761 €300 retour 

QLED TV QE65Q7FNALXXN 8801643153076 €300 retour 

QLED TV QE55Q9FNALXXN 8801643151423 €200 retour 

 
Deze promotie is alleen geldig indien je de QLED TV hebt gekocht in Nederland en bij één van de 
deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op de QLED TV promotiepagina 
via www.samsung.com/nl/promoties. Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van 
de promotiemodellen bij de deelnemende winkels. 
 
Deelnemen 
Ga naar www.samsung.com/nl/promoties, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in, 
print deze en stuur de volgende documenten uiterlijk 14 januari 2019 op naar onderstaand adres (met 
postzegel):  
 
Samsung QLED TV S9 promotie (18-0561) 
Antwoordnummer 1049 
6200 VB Maastricht 
 
1. Het ingevulde aanmeldformulier; en 
2. Een kopie van de aankoopbon; en 
3. De originele streepjescode met serienummer van de verpakking. 
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Voorbeeld streepjescode: 

 
 
Maak en bewaar altijd een kopie van alle documenten die je verstuurt. 
 
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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