
 
 
 
Tot 400 euro korting bij aankoop van een Curved Ultra HD tv van Samsung 
Deze actie geldt voor aankopen vanaf 26 januari t/m 1 februari 2015, zolang de voorraad strekt en is geldig op de volgende 
Samsung serie:  HU7100. Het bijbehorende kortingsbedrag dien je te claimen bij Samsung (cashbackactie).  
 
Cashbackactie 
 
Hoe hoog is de cashback per model? 
Zie hieronder hoe hoog het cashbackbedrag is per model uit de HU7100 serie. Dit bedrag dien je te claimen bij Samsung. Hieronder 
staat het stappenplan hoe je dit kan doen. 
 

Samsung UE55HU7100 400 euro 
Samsung UE65HU700 400 euro 

 
Hoe ontvang ik de cashback bij de HU7100 serie? 
Om het actiebedrag terug te krijgen, dien je een online aanmeldformulier in te vullen en deze samen met de aankoopbon en de 
streepjescode op te sturen. Het online aanmeldformulier is te vinden via www.samsung.nl/promoties. Print de ingevulde 
actiecoupon en stuur hem op voor 9 februari 2015 samen met: 

1. Een kopie van de kassabon 
2. De originele streepjescode van de verpakking van de tv in een gesloten en voldoende gefrankeerde envelop  

Het adres is: 
 
Samsung Curved/UHD tv promotie (14-0483) 
Antwoordnummer 10016 
6200 XP Maastricht 
 
Let wel op: Online registreren voor deze promotie kan tot en met 4 februari 2015. Uiterlijk 8 februari 2015 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. 

 

Voorwaarden  
 

 Bij aankoop van een promotiemodel Samsung Curved/UHD TV vanaf 55 inch ontvangt u € 400 retour. 

 Bij aankoop van een promotiemodel Samsung Curved TV 48H8000 ontvangt u € 200 retour. 

 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. 

 

http://www.samsung.nl/promoties


 De Actie kan niet worden gecombineerd met andere Acties. Maximaal 1 inzending per aangekocht product per 

huishouden.  

 Samsung streeft ernaar het Voordeel binnen de 8 weken na het indienen van een geldige registratie af te leveren of 

persoonlijk aan de Deelnemer te overhandigen.  

 Deze Actie is enkel geldig op de volgende modellen: 

 

Promotiemodel Voordeel 

UE48H8000SLXXN 200 euro retour 

UE55HU7100SXXN 

UE55HU7200SXXN 

UE55HU7500LXXN 

UE55HU8200LXXN 

UE55HU8500LXXN 

400 euro retour 

 

UE65HU7100SXXN 

UE65HU7200SXXN 

UE65HU7500LXXN 

UE65HU8200LXXN  

UE65HU8500LXXN 

UE75HU7500LXXN 

UE78HU8500LXXN 

UE85HU7500LXXN 

 

 Deze Actie geldt alleen indien de Deelnemer het Samsung product heeft gekocht bij  één van de deelnemende winkels. 

Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op de Samsung Curved/UHD TV promotiepagina via 

www.samsung.com/nl/promotions / Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Actiemodellen bij 

de deelnemende winkels. 

 De Actie heeft een looptijd van 26 januari 2015 t/m 1 februari 2015 (factuurdatum) en zolang de voorraad strekt. 

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

Europees bankrekeningnummer. Het product moet bovendien voldoen aan de specifieke voorwaarden die gelden zoals 

beschreven onder Promotiemodel en Actie van deze Bijzondere Actievoorwaarden.  

 Uw gegevens worden behandeld conform de van toepassing zijnde nationale privacy wetgeving. 

 Vragen en opmerkingen over deze Actie kunt u telefonisch doen op nummer 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (10 ct/pm) 

of per e-mail naar samsungavd@consumercare.info. 

 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Algemene Actievoorwaarden en deze 

Bijzondere actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op www.samsung.com/nl/info/legal.html /  of 

www.samsung.com/nl/promotion /. 

 Druk- en zetfouten voorbehouden. 
 
 
 

 

http://www.samsung.com/nl/info/legal.html%20/
http://www.samsung.com/nl/promotion%20/

