
                                                                                                            
 

Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang tijdelijk tot €150 
retour bij aankoop van een wasmachine of was-
droogcombinatie 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung wasmachine of was-droogcombinatie bij een 
deelnemende winkel ontvang je tijdelijk tot €150 retour. 
 
Deze promotie loopt van 20 april 2020 t/m 31 mei 2020 (aankoopdatum) en zolang de voorraad strekt. 
Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal één keer deelnemen per 
huishouden. Deze promotie kan worden gecombineerd met andere promoties op Samsung 
wasmachines of was-droogcombinaties. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung streeft ernaar het retourbedrag binnen zes weken na het indienen van een volledige en 
geldige registratie over te maken op je bankrekening. 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 
 

 

 
Deze promotie is alleen geldig indien je de Samsung wasmachine of was-droogcombinatie hebt 
gekocht in Nederland en bij één van de deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te 
vinden op de promotiepagina via www.samsung.com/nl/promo. Samsung is niet verantwoordelijk 
voor de beschikbaarheid van de deelnemende modellen bij de deelnemende winkels. 
 

Product Model EAN Retour 

Wasmachine WW9BM76NN2M/EN 8801643803643 €150  

Wasmachine WW90M76NN2A/EN 8801643803605 €150 

Wasmachine WW80M76NN2M/EN 8801643803476 €150 

Wasmachine WW90M760NOA/EN 8801643158439 €100 

Wasmachine WW80M760NOA/EN 8801643202286 €100 

Wasmachine WW80M760NOM/EN 8801643202293 €100 

Was- droogcombinatie WD90N642OOW/EN 8801643198565 €75 

Wasmachine WW90M642OPW/EN 8801643135836 €75 

Wasmachine WW80M642OPW/EN 8801643135768 €75 

Wasmachine WW8BM642OBW/EN 8801643183684 €75 

Wasmachine WW80M642OBW/EN 8801643135751 €75 

Wasmachine WW10N642RPA/EN 8801643880927 €75 

Wasmachine WW1DN642RPA/EN 8801643927578 €75 

Wasmachine WW10N642RBA/EN 8801643880910 €75 

Was- droogcombinatie WD10N642R2A/EN 8801643891213 €50 

Was- droogcombinatie WD90J6A00AW/EN 8801643250720 €50 

Was- droogcombinatie WD80K5A00OW/EN 8801643114510 €50 

Was- droogcombinatie WD80J6A00AW/EN 8801643114466 €50 

Wasmachine WW90K6604QW/EN 8806088196459 €50 

Wasmachine WW90K6605QW/EN 8806090102660 €50 

Wasmachine WW80K6604QW/EN 8806088196398 €50 

http://www.samsung.com/nl/promo


                                                                                                            
Deelnemen 
Ga naar op www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 14 juni 2020:  
 

1. Een kopie van het aankoopbewijs; en 
2. Een foto van de productsticker aan de binnenzijde van de wasmachinedeur, met daarop de 

modelcode en het serienummer. 
 
Voorbeeld productsticker: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als je vragen of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief). Kijk op www.samsung.com/nl/contact 
voor meer informatie. 
 
Door deelname aan de promotie verklaar je dat je akkoord gaat met de Algemene Actievoorwaarden 
en deze Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op www.samsung.com/nl/promo. 
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