
 
 
Tot 500 euro korting of een cadeau naar keuze bij aankoop van een Ultra HD tv van LG 
Deze actie geldt voor aankopen t/m 31 januari 2015, zolang de voorraad strekt en is geldig op de volgende LG modellen:  EC930V, 
EA9809, EA8809, EA9709, EA870V, UB980V, UB950V en UB850V. Maak zelf de keuze of je het bedrag retour wilt of liever een 
cadeau ontvangt. 
 
 
Hoe hoog is de cashback per model? 
Zie hieronder hoe hoog het cashbackbedrag is per model. Het cashbackbedrag of het cadeau dien je te claimen bij LG. Hieronder 
staat het stappenplan hoe je dit kan doen. 
 

LG 49UB850V LG 7” tablet of 100 euro retour 
LG 55UB850V LG smartwatch of 150 euro retour 
LG 60UB850V LG smartwatch of 150 euro retour 
LG 55UB950V LG smartwatch of 150 euro retour 
LG 65UB950V LG smartphone of 300 euro retour 
LG 65UB980V LG smartphone of 300 euro retour 
LG 55EC930V 500 euro retour 
LG 55EA9809 500 euro retour 
LG 55EA8809 500 euro retour 
LG 55EA9709 500 euro retour 
LG 55EA870V 500 euro retour 

 
 
Hoe ontvang ik de cashback of het cadeau? 

Om aanspraak te maken op de cashback dien je jezelf te registreren op de website van LG - http://www.lg.com/nl/smart-
deals?promo=endeca_tv_LG_cashback_300e. Vul daar het gehele registratieformulier in. Stuur vervolgens de 

bevestigingsmail van de registratie samen met een kopie van de aankoopbon en de originele streepjescode (geknipt uit de doos) 
uiterlijk 15 februari 2014 op naar:  
 
LG Smart Deals | TV 
Postbus 1252 
3890 BB Zeewolde 
 
Let wel op: Online registreren voor deze promotie kan tot en met 14 februari 2014. Uiterlijk 15 februari 2014 moet de complete 
aanvraag binnen zijn op bovenstaand adres! 
 
Bewijs van verzending of bestelbonnen of bankafschriften worden niet geaccepteerd, slechts (een kopie van) de factuur of de 

kassabon is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop. 
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Voorwaarden  

 De looptijd van de actie is t/m 31 januari 2015 en zolang de voorraad strekt; 

 De actie is alleen geldig voor aankopen via bol.com en niet via bol.com verkopers of tweedehands; 

 Het cashbackbedrag of het cadeau dien je te claimen bij LG volgens het stappenplan; 

 Voor de cashback geldt maximaal 1 inzending per aangekocht product; 

 Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan in Nederland, België en Luxemburg; 

 De actie geldt alleen voor de producten die in de lijst hieronder zijn opgesomd en die in Nederland, België en Luxemburg - 

binnen de actieperiode - zijn aangekocht en geleverd; 

 Aanvragen die na 15 februari 2014 binnenkomen, of aanvragen die onvolledig zijn of onvoldoende gefrankeerd, worden 

niet in behandeling genomen; 

 Deelnemers aan deze actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn;  

 LG tracht het cadeau of cashbackbedrag binnen de 6 weken na verwerking van uw inzending te verzenden naar het 

opgegeven adres of bankrekeningnummer in het aanvraagformulier. Het kan zijn dat door omstandigheden de levertijd 

overschreden wordt;  

 LG is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen;  

 LG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen;  

 LG is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende 

de actieperiode te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat LG daardoor op enigerlei 

wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan 

wel staking van de Actie, zal door LG bekend worden gemaakt op de actiewebsite;  

 Eventuele klachten omtrent de actie dienen LG te bereiken voor 16 februari 2014; 

 De aanbieding is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties; 

 De actie geldt alleen op goederen die in Nederland aangekocht zijn en de deelnemer dient te beschikken over een geldig 

Europees bankrekeningnummer;  

 Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.  

 

Vragen, klachten en opmerkingen over deze actie kunt u tot uiterlijk 16 november 2014 een e-mail sturen naar onderstaand adres: 
Voor Nederland: tv@lg-lekkeredeals.nl. Voor België: tv@lg-lekkeredeals.be.  
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