
 

 

Bijzondere voorwaarden – Ontvang een lijst in kleur naar keuze 
bij aankoop van The Frame (2021) 

Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model 32 inch The Frame (2021) bij een deelnemende winkel ontvang je 

tijdelijk een lijst in kleur naar keuze, met een waarde van €129. Je kunt kiezen tussen de volgende opties: 

 Wit 

 Zwart 

 Licht hout (Eikenhout look) 

 Donker hout (Walnoothout look) 

 Roze* 

 Geel* 

 Platina* 
 
*) Roze, geel en platina zijn limited edition kleuren. 
 
Promotieperiode 
Deze promotie loopt van 13 september 2021 t/m 14 november 2021 (aankoopdatum) en zolang de 
voorraad strekt.  
 
Voorwaarden & uitsluiting promotie 

 Deze promotie is alleen geldig na registratie via www.samsung.com/nl/promo. Registratie is 
mogelijk t/m 29 november 2021. 

 Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal twee keer per 
huishouden.  

 Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 

 Deze promotie is niet te combineren met andere promoties op The Frame, met uitzondering 
van de ‘Garantie tegen inbranden’ promotie. 

 Deze promotie is alleen geldig indien je The Frame binnen de promotieperiode van 13 
september 2021 t/m 14 november 2021 hebt gekocht bij één van de deelnemende winkels in 
Nederland. 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.  

 
Levering 
Wij streven ernaar jouw lijst binnen 6 weken na goedkeuring van je registratie op te sturen. 
 
Deelnemende modellen 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen en bijbehorende EAN-codes: 
 

Gekocht product EAN TV Met Modelcode 

The Frame 2021 
– 32 inch 
(QE32LS03TCUXXN) 

8806092092198 

Modern - Eikenhout look VG-SCFT32BE/XC 

Modern - Zwart VG-SCFT32BL/XC 

Modern - Walnoothout look VG-SCFT32BW/XC 

Modern - Wit VG-SCFT32WT/XC 

Modern - Roze VG-SCFT32NP/XC 

Modern - Geel VG-SCFT32VL/XC 

Modern - Platina VG-SCFT32ST/XC 

 
Deelnemen 

Ga naar www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 29 november 2021: 

1. Een kopie van de aankoopbon; en 

2. Een foto van de productsticker op de achterzijde van je The Frame, met daarop de modelcode, de 

file://///106.108.24.47/users$/a.samtani/My%20Documents/Promotion%20Coordination/Terms%20&%20Conditions/NL/AVD/TV/Product+/www.samsung.com/nl/promo
file://///106.108.24.47/users$/a.samtani/My%20Documents/Promotion%20Coordination/Terms%20&%20Conditions/NL/AVD/TV/Product+/www.samsung.com/nl/promo
http://www.samsung.com/nl/promo


 

EAN-code en het serienummer.** 
Wanneer de TV al op is gehangen is het ook mogelijk een foto te uploaden van het serienummer 
in het menu van de TV.*** Doorloop daarvoor de volgende stappen: 

I. Druk op de menuknop van de afstandsbediening. 
II. Navigeer naar ‘Ondersteuning’. 

III. Kies ‘Contact opnemen met Samsung’. 
IV. Hier vind je de modelcode. 

 

**) Voorbeeld productsticker achterzijde product: 
 

 
***) Foto van de modelcode, EAN-code en het serienummer in het menu van de TV: 
 

 
 

Maak en bewaar altijd een kopie van alle documenten die je verstuurt. 
 

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. 

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

