
 
 
Gratis Gear S smartwatch t.w.v. € 399,- of € 200,- retour bij aankoop van een Ultra HD tv van Samsung  
Deze actie geldt voor aankopen t/m 4 januari 2015, zolang de voorraad strekt en is geldig op de volgende Samsung serie:  HU7100. 
Deze actie is alleen geldig voor aankopen bij bol.com.  
 
 
Wat is de Gear S smartwatch? 
De Samsung Gear S is een intelligent horloge en heeft een elegant gebogen Super AMOLED display 
voor een comfortabele pasvorm. Je hebt direct toegang tot alle notificaties, zoals Facebook, e-mail 
en WhatsApp. Bekijk meer informatie via deze link: http://www.bol.com/nl/p/samsung-gear-s-
smartwatch-zwart-blauw/9200000035086691/  
 
 
Cashbackactie 
Hoe hoog is de cashback per model? 
Zie hieronder hoe hoog het cashbackbedrag is per model uit de meelopende series. Dit bedrag dien 
je te claimen bij Samsung. Hieronder staat het stappenplan hoe je dit kan doen. 
 

Samsung UE55HU7100 Gratis Gear S smartwatch of 200 euro retour 
Samsung UE65HU7100 Gratis Gear S smartwatch of 200 euro retour 

 
Hoe ontvang ik de cashback? 
Om het actiebedrag terug te krijgen, dien je eerst te registreren op https://www.samsung.com/nl/promotions/#/XHF7Y62G2JFRE/.  
Vervolgens stuur je het ingevulde registratieformulier, het aankoopbewijs en de streepjescode op naar Samsung voor 7 januari 
2015. Ontvang het bedrag na een aantal dagen retour van Sony. Let op: deze retouractie geldt alleen voor aankopen bij bol.com in 
de Nederland.  
 
Het adres is: 
 
Samsung Smart TV promotie (14-0418) 
Antwoordnummer 1075 
6200 VB Maastricht 
 
Let wel op: Uiterlijk 6 januari 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  

 De looptijd van de actie is t/m 4 januari 2015 en zolang de voorraad strekt; 

 De smartwatch of het cashbackbedrag dien je te claimen bij Samsung volgens het stappenplan; 

 Voor de cashback geldt maximaal 1 inzending per aangekocht product; 
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 Inzendingen, die na 14 januari 2015 binnenkomen – evenals onvolledige inzendingen – worden niet in behandeling 

genomen; 

 Samsung streeft ernaar om het bedrag binnen 6 weken na ontvangst van de documenten over te maken naar het 

opgegeven rekeningnummer bij een in de Benelux gevestigde bank; 

 De actie is alleen geldig voor aankopen bij bol.com; 

 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;  

 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene actievoorwaarden en deze 

bijzondere actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op https://api-samsung-

promotions.com/UploadImages/terms/Bijzondere%20Actievoorwaarden_TV%20promotie%201711.pdf en https://api-

samsung-

promotions.com/UploadImages/terms/Algemene%20Actievoorwaarden%20Samsung%20february%202014.pdf;  

 Druk- en zetfouten voorbehouden. 
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