
 

 

 

Deze promotie geldt voor aankopen in de periode van 1 april t/m 4 augustus 2014 en is geldig op de 

modellen NX3000, NX300M, NX30 en NX Mini.  
Bij aankoop van een promotiemodel NX30 camera tussen 1 juli en 4 augustus 2014, kunt u er in plaats 

van een GALAXY Tab 3 Lite cadeau ook voor kiezen om €100 retour te ontvangen.  

 

Hoe doe je mee? 

Ga naar www.samsung.com/nl/promotions, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en print deze 

uit. Stuur het ingevulde aanmeldformulier, samen met een kopie van de aankoopbon en de originele 

streepjescode van de verpakking uiterlijk t/m 18 augustus 2014 (poststempel) naar:  

Samsung NX Camera promotie  

Antwoordnummer 1185  

6200 VB Maastricht  

Bewijs van verzending of bestelbonnen of bankafschriften worden niet door Samsung geaccepteerd, slechts (een kopie van) de 

factuur of de kassabon is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop. Inzendingen die te laat, onvoldoende gefrankeerd en/of 

incompleet verzonden zijn, worden niet in behandeling genomen. Maak en bewaar kopieën van alle documenten die je 

verstuurt. Samsung is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.  

 

Actievoorwaarden 

Bij aankoop van een promotiemodel Samsung NX Camera ontvang je een zwarte Tab 3 Lite ter waarde van € 159 

cadeau. Samsung is ten alle tijden gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving een gelijkwaardig alternatief 

voor het voordeel aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie gehouden te zijn. De actie kan niet 

worden gecombineerd met andere acties. Maximaal 1 inzending per aangekocht product per huishouden. 

Samsung streeft ernaar het voordeel binnen de 6 – 8 weken af te leveren of persoonlijk aan de deelnemer te 

overhandigen. Deze actie geldt alleen voor consumenten.  

 

Deze Actie is enkel geldig op de volgende modellen:  

- NX Mini + 9-27mm | met EAN codes 88066085983069, 8806086204811, 8806086192552, 8806086278225 en 8806086278706 

- NX30 + 18-55 mm | met EAN code 880608597389  

- NX300M  | met EAN codes 8806086082846, 8806086082853, 8806086314565, 8806086314558, 8806086314527 en 8806086082839 

- NX3000 + 16-50 mm | met EAN codes 8806086330015, 8806086330428 en 8806086330107 

Bekijk alle actievoorwaarden van Samsung Bekijk alle algemene voorwaarden van Samsung 

 

Vragen?  

Vragen en opmerkingen over deze actie kun je telefonisch doen op nummer 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (10 

ct/pm) of per e-mail naar samsung@consumercare.info.  

 

Aanvullende voorwaarden vanuit bol.com 

Deze actie geldt niet voor aankopen vanuit België en bij Plaza partners. 

http://www.samsung.com/nl/promotions
https://api-samsung-promotions.com/UploadImages/terms/20140722%20DI%20NX%20Camera%20Tab%203%20Lite_tm%204%20augustus.pdf
https://api-samsung-promotions.com/UploadImages/terms/Algemene%20Actievoorwaarden%20april.pdf

