
 
 
 
Tot 200 euro korting bij aankoop van een Curved en/of Ultra HD tv van Samsung 
Deze actie geldt voor aankopen vanaf 1 september t/m 12 oktober 2014, zolang de voorraad strekt en is geldig op de volgende 
Samsung modellen:  H6800, HU6900 en HU7100. Bij aankoop van de H6800 en HU6900 serie krijg je korting in je winkelmandje 
(kassakortingsactie). Bij aankoop van de HU7100 dien je het kortingsbedrag te claimen bij Samsung (cashbackactie).  
 
Kassakortingsactie 
 
Hoe hoog is de kassakorting per model? 
Zie hieronder hoe hoog de kassakorting is per model uit de H6800 en HU6900 serie. Deze korting wordt direct berekend in je 
winkelmandje. 
 

Samsung UE48H6800 150 euro 
Samsung UE55H6800 200 euro 
Samsung UE40HU6900 100 euro 
Samsung UE50HU6900 150 euro 
Samsung UE55HU6900 200 euro 

 
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 150 euro 
Samsung UE65HU700 200 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 20 oktober 2014 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 TV – Multiroom promotie 
Antwoordnummer 10016 
6200 XP Maastricht 
 
Let wel op: Online registreren voor deze promotie kan tot en met 15 oktober 2014. Uiterlijk 19 oktober 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. 

http://www.samsung.nl/promoties


Voorwaarden  

 De looptijd van de actie is van maandag 1 september t/m zondag 12 oktober 2014 en zolang de voorraad strekt; 

 Het kortingsbedrag bij de H6800 en HU6900 serie wordt direct verrekend in het winkelmandje; 

 Het cashbackbedrag bij de HU7100 serie dien je te claimen bij Samsung volgens het stappenplan; 

 Voor de cashback geldt maximaal 1 inzending per aangekocht product; 

 Inzendingen, die na 19 oktober 2014 binnenkomen – evenals onvolledige inzendingen – worden niet in behandeling 

genomen; 

 Eventuele klachten omtrent de actie dienen Panasonic te bereiken voor 30 november 2014; 

 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 via bol.com en niet via bol.com verkopers of tweedehands; 

 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 www.samsung.com/nl/info/legal.html / of 

www.samsung.com/nl/promotion /; 

 Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Vragen en opmerkingen over de cashback actie van de Samsung HU7100 actie kunt u telefonisch doen op nummer 0900-
SAMSUNG (0900-7267864) (10 ct/pm) of per e-mail naar samsung@consumercare.info. 
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