
                                                                                                           

Bijzondere actievoorwaarden –  Ontvang € 100 terugbetaald bij 

aankoop van een Samsung Bespoke koelkast 
 

Promotie 

Bij aankoop van een deelnemend model Samsung Bespoke koelkast ontvang je €100 terugbetaald. 

 

Deze promotie loopt van 1 juni 2021 t/m 31 augustus 2021 en zolang de voorraad strekt. Je kunt 

maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal drie keer per huishouden. Deze 

promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op Samsung Bespoke koelkasten. 

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 

Bespoke 1-deurs 

koelkast 

RR39A746322/EG 8806092519725 € 100 

RR39A746339/EG 8806092433502 € 100 

RR39A746341/EG 8806092519749 € 100 

RR39A746348/EG 8806092433519 € 100 

Bespoke 1-deurs 

vriezer 

RZ32A748522/EG 8806092519770 € 100 

RZ32A748539/EG 8806092433670 € 100 

RZ32A748541/EG 8806092519787 € 100 

RZ32A748548/EG 8806092433687 € 100 

Bespoke koel-

vriescombinatie 

RB34A7B5D22/EF 8806092313569 € 100 

RB34A7B5D39/EF 8806092253834 € 100 

RB34A7B5D41/EF 8806092313576 € 100 

RB34A7B5D48/EF 8806092313583 € 100 

RB34A7B5DCE/EF 8806092253858 € 100 

RB34A7B5DCL/EF 8806092313590 € 100 

RB38A7B6C41/EF 8806092313729 € 100 

RB38A7B6CCE/EF 8806092253223 € 100 

RB38A7B6D41/EF 8806092313736 € 100 

RB38A7B6DCS/EF 8806092253315 € 100 

 

Deze promotie is alleen geldig indien je de Samsung Bespoke koelkast 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. 

 

Bij aankopen gedaan via de Samsung E-store (www.samsung.com/be) wordt de promotie meteen bij 

aankoop verrekend. Registratie via www.samsung.com.nl/promo is dus niet mogelijk voor klanten van 

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


                                                                                                           
de Samsung E-store. 

 

 

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 2021:   

 

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. 

 

*) Waar vind ik de productsticker? 

 

Koelkast: Binnenzijde deur 
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