
 

 

Bijzondere voorwaarden – Ontvang een kader en drie maanden 
toegang tot de Art Store bij aankoop van een The Frame 

Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model The Frame, bij een deelnemende winkel, ontvang je een kader 
in kleur naar keuze ter waarde van €129 en drie maanden toegang tot de Art Store. Het kader is 
beschikbaar in de volgende kleuren: 

• Wit 

• Zwart** 

• Eikenhout look** 

• Teakhout look 

• Walnoothout look 

• Lemon * 

• Natural Pink * 

• Platinum * 
 

*) Natural Pink, Lemon en Platinum zijn limited edition kleuren en zijn alleen compatibel met model 
QE32LS03TBWXXN en QE32LS03TCUXXN. Beschikbaar zolang de voorraad strekt. 
**) Zwart en eikenhout look kaders zijn uitsluitend beschikbaar voor The Frame 2020 modellen. 
 
Deze promotie loopt voor producten die zijn aangeschaft tussen 1 juli 2021 en 12 september 2021. Je 
kunt maximaal vier keer deelnemen per huishouden en maximaal één keer per aangekocht product. 
Deze promotie kan worden gecombineerd met andere promoties op The Frame. Deze promotie is alleen 
geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung streeft ernaar het kader in kleur naar keuze binnen 6 weken na het indienen van een 
volledige en geldige registratie af te leveren, zolang de voorraad strekt. 

Deelnemende modellen 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen met bijbehorende EAN-codes: 

Product Name SKU nummer EAN Met 

The Frame 32" 
(2020) 

QE32LS03TBWXXN 8806090474088 

The Frame 32" (2020-2021) - eikenhout look (modern) 

The Frame 32" (2020-2021) - zwart (modern) 

The Frame 32" (2020) - walnoothout look (modern) 

The Frame 32" (2020) - wit (modern) 

The Frame 32" (2020) - natural pink (modern) 

The Frame 32" (2020) - lemon (modern) 

The Frame 32" (2020) -  platinum (modern) 

The Frame 43" 
(2020) 

QE43LS03TASXXN 8806090367441 

The Frame 43" (2020) - eikenhout look (modern) 

The Frame 43" (2020) - zwart (modern) 

The Frame 43" (2020) - walnoothout look (modern) 

The Frame 43" (2020) - wit (modern) 

The Frame 50" 
(2020) 

QE50LS03TASXXN 8806090367458 

The Frame 50" (2020) - zwart (modern) 

The Frame 50" (2020) - walnoothout look (modern) 

The Frame 50" (2020) - wit (modern) 

The Frame 55" 
(2020) 

QE55LS03TASXXN 8806090367472 
The Frame 55" (2020) - zwart (modern) 

The Frame 55" (2020) - walnoothout look (modern) 

The Frame 65" 
(2020) 

QE65LS03TASXXN 8806090367380 

The Frame 65" (2020) - eikenhout look (modern) 

The Frame 65" (2020) - zwart (modern) 

The Frame 65" (2020) - walnoothout look (modern) 

The Frame 75" 
(2020) 

QE75LS03TASXXN 8806090367489 

The Frame 75" (2020) - eikenhout look (modern) 

The Frame 75" (2020) - zwart (modern) 

The Frame 75" (2020) - walnoothout look (modern) 



 

The Frame 75" (2020) - wit (modern) 

The Frame 32" 
(2021) 

QE32LS03TCUXXN 8806092092198 

The Frame 32" (2020-2021) - eikenhout look (modern) 

The Frame 32" (2020-2021) - zwart (modern) 

The Frame 32" (2020) - walnoothout look (modern) 

The Frame 32" (2020) - wit (modern) 

The Frame 32" (2020) - natural pink (modern) 

The Frame 32" (2020) - lemon (modern) 

The Frame 32" (2020) -  platinum (modern) 

The Frame 43" 
(2021) 

QE43LS03AAUXXN 8806092049000 

The Frame 43" (2021) - walnoothout look (modern) 

The Frame 43" (2021) - teakhout look (modern) 

The Frame 43" (2021) - wit (modern) 

The Frame 50" 
(2021) 

QE50LS03AAUXXN 8806092049727 

The Frame 50" (2021) - walnoothout look (modern) 

The Frame 50" (2021) - teakhout look (modern) 

The Frame 50" (2021) - wit (modern) 

The Frame 55" 
(2021) 

QE55LS03AAUXXN 8806092049734 

The Frame 55" (2021) - walnoothout look (modern) 

The Frame 55" (2021) - teakhout look (modern) 

The Frame 55" (2021) - wit (modern) 

The Frame 55" (2021) - terracotta (classic) 

The Frame 55" (2021) - wit (classic) 

The Frame 65" 
(2021) 

QE65LS03AAUXXN 8806092050631 

The Frame 65" (2021) - walnoothout look (modern) 

The Frame 65" (2021) - teakhout look (modern) 

The Frame 65" (2021) - wit (modern) 

The Frame 65" (2021) - terracotta (classic) 

The Frame 65" (2021) - wit (classic) 

The Frame 75" 
(2021) 

QE75LS03AAUXXN 8806092049741 

The Frame 75" (2021) - walnoothout look (modern) 

The Frame 75" (2021) - teakhout look (modern) 

The Frame 75" (2021) - wit (modern) 

The Frame 85" 
(2021) 

QE85LS03AAUXXN 8806092631946 

The Frame 85" (2021) - walnoothout look (modern) 

The Frame 85" (2021) - teakhout look (modern) 

The Frame 85" (2021) - wit (modern) 
 

Let op: het kader is aan te vragen door middel van registratie via www.samsung.com/be/promo. De Art 
Store toegang is op te vragen na registratie via de Samsung Promotion app. 
 

Deze promotie is alleen geldig indien je de The Frame hebt gekocht bij een deelnemende winkel in 
België of Luxemburg. Een lijst met deelnemende winkels is beschikbaar via 
www.samsung.com/be/promo. Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de 
deelnemende modellen bij winkels. 
 
Kader aanvragen 

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

upload de volgende documenten uiterlijk 27 september 2021:  

1. Een kopie van de aankoopbon; en 

2. Een foto van de productsticker op de achterzijde van je The Frame met daarop de modelcode 

en het serienummer1 OF; 

3. Een foto van de modelcode, EAN-code en het serienummer in het menu van de TV2. 
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1) Voorbeeld productsticker op de achterzijde van je The Frame: 
 

 
 
2) Foto van de modelcode en het serienummer in het menu van de TV: 
 

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

 
Art Store toegang activeren 
Om de Art Store toegang te activeren doorloop je de volgende stappen: 
 

 
 



 

 

 

 
 

Na het verlopen van jouw 3 maanden gratis toegang tot de Art Store zal maandelijks een bedrag van 
€4,99 worden aangerekend op de creditcard die of het Paypal account dat gekoppeld is aan jouw 
Samsung Account. Dit gebeurt automatisch, tenzij je jouw abonnement op de Art Store opzegt. Beheer 
jouw abonnement via http://www.samsungcheckout.com of op The Frame. 

 
Contact 
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. 
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