
                                                                                                           
 

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang tot €100 terugbetaald 

bij aankoop van een Samsung huishoudtoestel of inbouw 

keukenapparatuur 
 

Promotie 

Bij aankoop van een deelnemend model Samsung huishoudtoestel of inbouw keukenapparatuur 

ontvang je tot €100 terugbetaald. 

 

Deze promotie loopt van 1 juli 2020 t/m 31 augustus 2020 en zolang de voorraad strekt. Je kunt 

maximaal één keer deelnemen per aangekocht product (per productgroep) en maximaal vijf keer per 

huishouden. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op Samsung 

huishoudtoestellen of inbouw keukenapparatuur. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers 

vanaf 18 jaar. 

 

Samsung streeft ernaar het bedrag binnen 6 weken na het indienen van een volledige en geldige 

registratie over te maken op je bankrekening. 

 

Promotiemodel  

Deze promotie geldt voor de volgende modellen:  

 

Productgroep Model EAN Terugbetaald 

Amerikaanse koelkast RS66N8101S9/EF 8801643226862 €100  

Amerikaanse koelkast RS67N8211S9/EF 8801643213091 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8220S9/EF 8801643181574 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8221B1/EF 8801643222581 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8221S9/EF 8801643189563 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8221SL/EF 8801643222598 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8222S9/EF 8801643222604 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8231S9/EF 8801643222659 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8231SL/EF 8801643222666 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8241S9/EF 8801643222741 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8320S9/EF 8801643189570 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8651SL/EF 8801643222888 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8661SL/EF 8801643222925 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8671SL/EF 8801643189617 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8941SL/EF 8801643189624 €100  

Amerikaanse koelkast RS68N8941B1/EF 8801643926083 €100  

Koel-vriescombinatie RB41R7717S9/EF 8801643798680 €100  

Koel-vriescombinatie RB41R7719S9/EF 8801643813994 €100  

Wasmachine WW10M86INOA/EN 8801643157975 €100  

Wasmachine WW91M76NN2A/EN 8801643803636 €100  

Wasmachine WW81M76NN2A/EN 8801643803483 €100  

Wasmachine WW91M760NOA/EN 8801643158545 €100  

Wasmachine WW91M642OPW/EN 8801643158514 €100  

Wasmachine WW91M642OBA/EN 8801643158507 €100  

Wasmachine WW81M642OPW/EN 8801643158248 €100  



                                                                                                           
Wasmachine WW81M642OBA/EN 8801643158231 €100  

Was-droogcombinatie WD91N642OOW/EN 8801643157890 €100  

Robotstofzuiger VR20M707NWS/EN 8806088756226 €100  

Robotstofzuiger VR10M703NWG/EN 8806088755878 €100  

Robotstofzuiger VR10M702NUG/EN 8806088774732 €100  

Oven NV75N5671RS/EF 8801643178352 €100  

Oven NV75N5641RS/EF 8801643182724 €100  

Compact oven NQ50J3530BS/EF 8806086689625 €100  

Compact oven NQ50K3130BS/EF 8806088321745 €100  

Kookplaat NZ84F7NC6AB/EF 8806085598393 €100  

Kookplaat NZ64N7777GK/E1 8801643204228 €100  

Dampkap NK36M7070VS/UR 8806088748764 €100  

Dampkap NK36N5703BS/UR 8801643237141 €100  

Inbouw koelkast BRB260178WW/EF 8806088593272 €100  

Inbouw koelkast BRB260187WW/EF 8806088593289 €100  

Inbouw koelkast BRB260135WW/EF 8806088593241 €100  

Inbouw koelkast BRB260035WW/EF 8806088593159 €100  

Inbouw koelkast BRB260031WW/EF 8806088593128 €100  

Inbouw koelkast BRB260131WW/EF 8806088593210 €100  

Vaatwasser DW60R7040BB/EG  8806090116872 €100  

Luchtzuiveraar AX47R9080SS/EU 8806090107627 €100  

Luchtzuiveraar AX60R5080WD/EU 8806090021763 €50 

 

Deze promotie is alleen geldig indien je de Samsung huishoudelijke of inbouw keukenapparatuur hebt 

gekocht in België of Luxemburg en bij een 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 deelnemende modellen bij de deelnemende winkels. 

 

Deelnemen  

Ga naar www.samsung.com/be/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 

upload de volgende documenten uiterlijk 14 september 2020:   

 

1. Een kopie van de aankoopbon; en 

2. Een foto van de productsticker met de modelcode en het serienummer. * 

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over jouw deelname aan deze promotie, kan je contact met ons 

opnemen via telefoonnummer BE: 02 201 2418 of LUX: 26 10 37 10 (lokaal tarief) of via 

www.samsung.com/be/contact.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samsung.com/be/promo
http://www.samsung.com/be/promo
http://www.samsung.com/be/contact
http://www.samsung.com/be/promo


                                                                                                           
*) Waar vind ik de productsticker? 

 

Vaatwasser: Binnenzijde deur 

 
 

Dampkap: Achter de vetfilters 

 
 

Kookplaat: Onderzijde kookplaat 

                      Let op! Deze sticker dient voor montage gefotografeerd te worden. 

Oven: Binnenzijde oven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
 

Koelkast: Binnenzijde deur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasmachine: Binnenzijde deur 

 
 

Stofzuiger: Op de hoek van de verpakking 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
Luchtzuiveraar: Achterzijde product 

 

 


