Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang een Brabantia
keukengerei set 4-delig TASTY+ t.w.v. € 24,95 bij aankoop van
een deelnemende Samsung combi microgolfoven
Promotie
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung combi microgolfoven ontvang je tijdelijk een 4delige Brabantia TASTY+ keukengerei set t.w.v. € 24,95.
Deze promotie loopt van 1 februari 2021 t/m 31 maart 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 kan worden gecombineerd met andere promoties op de
Samsung combi microgolfoven. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.
Samsung streeft ernaar de keukengerei set binnen 6 weken na het indienen van een volledige en
geldige registratie af te leveren.
Deelnemende modellen en winkels
Deze promotie geldt voor de volgende modellen met bijbehorende EAN-codes:
Modelcode

EAN

MC457TGRCSR/EN

8801643243722

MC455TERCSR/EN

8801643243661

MC455TERCBB/EN

8801643238483

MC35R8088CC/EN

8806090394362

MC35R8058CC/EN

8806090394355

MC35R8058CG/EN

8806090380570

MC32K7085KT/EN

8806088124377

MC32K7055CT/EN

8806088227689

MC32K7055CK/EN

8806088227672

MC32J7055CT/EN

8806086598439

MC28M6035KK/EN

8806090747281

MC28M6035KS/EN

8806090747335

MC28M6085KS/EN

8806090747366

MC28H5015CS/EN

8806086090735

MC28H5015AS/EN

8806086090728

MC28H5015AK/EF

8806085963320

MC28H5015AW/EF

8806086011327

MC28H5013AS/EN

8801643042721

MC28H5013AK/EN

8801643042714

Deze promotie is alleen geldig indien je de Samsung combi microgolfoven hebt gekocht in België of
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 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 15 april 2021:
1.
2.

Een kopie van de aankoopbon;
Een foto van de sticker met de modelcode en het serienummer op de verpakking

Voorbeeld sticker:

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 per e-mail naar
samsung@consumercare.info.
Door deelname aan de promotie verklaart je dat je akkoord gaat met de Algemene Actievoorwaarden
en deze Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op www.samsung.com/be/promo.

