Samsung Promotie – Ontvang tot €500 retour en een luxe
borrel box van Restaurant Goud t.w.v. €50 bij aankoop van een
QLED TV of een Neo QLED TV
Registratie promotieaanvraag
Aankoopperiode: 12 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

Vul deze aanvraag in met blokletters en voeg de volgende informatie toe:
1. Een kopie van de aankoopbon; en
2. Een foto van de uitgeknipte streepjescode van de verpakking, met daarop de modelcode, de
EAN-code en het serienummer 1; en
3. Een foto van de productsticker op de achterzijde van je (Neo) QLED TV, met daarop de
modelcode, de EAN-code en het serienummer. 2 Wanneer de TV al op is gehangen is het ook
mogelijk een foto te uploaden van het serienummer in het menu van de TV. 3 Doorloop
daarvoor de volgende stappen:
a. Druk op de menuknop van de afstandsbediening.
b. Navigeer naar ‘Ondersteuning’.
c. Kies ‘Contact opnemen met Samsung’.
d. Hier vind je de modelcode.
Stuur het ingevulde aanmeldformulier, samen met de bijlagen, uiterlijk 6 september 2021 (met het
bijgevoegde postlabel) naar:
Samsung Electronics Benelux
T.a.v. (Neo) QLED TV Promo (NL-6104)
P.O. Box 75810
1118 ZZ Schiphol
Nederland

) Voorbeeld streepjescodes:

1

(* verplichte velden)

2

) Voorbeeld productsticker op achterzijde product:

) Voorbeeld serienummer in TV-menu:

3

Aanhef:

 Dhr.  Mevr.

Voornaam: *
Achternaam: *
Geboortedatum: *
E-mailadres: *
Adres: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoonnummer: *

GSM:

IBAN: *
Aangekocht product: *
 QE85QN900ATXXN

 QE75QN93AATXXN

 QE85Q70AATXXN

 QE75QN900ATXXN

 QE75QN92AATXXN

 QE75Q77AATXXN

 QE65QN900ATXXN

 QE65QN93AATXXN

 QE75Q75AATXXN

 QE85QN800ATXXN

 QE65QN92AATXXN

 QE75Q74AATXXN

(* verplichte velden)

 QE75QN800ATXXN

 QE55QN93AATXXN

 QE75Q70AATXXN

 QE65QN800ATXXN

 QE55QN92AATXXN

 QE85Q60AAUXXN

 QE85QN95AATXXN

 QE85QN85AATXXN

 QE75Q67AAUXXN

 QE75QN95AATXXN

 QE75QN85AATXXN

 QE75Q65AAUXXN

 QE65QN95AATXXN

 QE65QN85AATXXN

 QE75Q64AAUXXN

 QE55QN95AATXXN

 QE85Q80AATXXN

 QE75Q60AAUXXN

 QE85QN90AATXXN

 QE75Q80AATXXN

Serienummer: *
Het serienummer is een combinatie van 14 of 15 cijfers en hoofdletters welke volgt na de lettercombinatie S/N. Bijvoorbeeld S/N:
A0KLC90B602115. Je vindt het serienummer op de verpakking, de productsticker op de achterzijde van de TV of in het menu van de
TV.

Het product is besteld:
Besteldatum: *
Dealer plaats: *
Dealer naam: *
Deze promotie is alleen geldig indien je de (Neo) QLED TV 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 promotiemodellen bij de deelnemende winkels.

 Ik accepteer de Algemene en Bijzondere Voorwaarden voor deze promotie. *
 Indien geselecteerd model in aanmerking komt voor de vouchercode voor een Luxe borrelbox: Ik
accepteer de algemene voorwaarden van Thuisuiteten.nl *
 Ja, ik wil graag per e-mail op de hoogte worden gehouden van Samsung promoties en nieuws.
Handtekening & Datum: *

(* verplichte velden)

Bijlage : Postlabel
Knip dit label uit en plak deze op de envelop met het formulier en de bijlagen. Met dit label hoef je de envelop niet
te frankeren.

IBRS/CCRI Nº: 75810

Réponse payée / Reply Paid
Pays-Bas / The Netherlands

Samsung Electronics Benelux
T.a.v. (Neo) QLED TV Promo (NL-6104)
P.O. Box 75810
1118 ZZ Schiphol
Nederland

(* verplichte velden)

