
LG | Q1 PROMOTIE 
Home Entertainment 2022 



OVER DE PROMOTIE 

Q1 promotie LG OLED  | QNED  |  NANOCELL  |  SOUNDBAR 
HOME SWEET HOME CINEMA 

 
Je eigen home cinema beleving, maak deze optimaal en kies voor een LG 
OLED , QNED , NanoCell TV en / of Soundbar. Verbluffend contrast en 
een adembenemende beeld- en geluidsbeleving.  En bovendien krijg je 
nu ook 1 maand gratis Streamz erbovenop voor  extra veel film- en 
seriesplezier.  

De promotie Koop een LG OLED, QNED, NANOCELL of Soundbar actiemodel en 
ontvang een cashbackbedrag tot €2000,-  en 1 maand gratis Streamz.  
(registratie verplicht via lgpromotions.be) 

Promotie periode Aankoopperiode: 1 januari t/m 28 februai 2022 
Registratieperiode: 1 januari t/m 14 maart 2022 
Insturen bewijs: 1 januari t/m 27 maart 2022 
 

Promotiemodellen 
en cashbackbedrag 

Zie volgende slide voor details. 



Q1 CASHBACK 
TV OLED Actiemodellen 

TV QNED & NANOCELL Actiemodellen 

Soundbar Actiemodellen 

Model Cashback 

DSP11RA € 200 

DSP9YA € 100 

GX € 200 

DG1 € 100 

DSP8YA € 50 

DQP5 € 50 

DSP7 € 25 

TV Model Cashback 

OLED88Z19LA  €        2,000  

OLED77Z19LA  €        2,000  

OLED83C14LA  €           500  

OLED77G1RLA  €           300  

OLED77C16LA  €           200  

OLED77A16LA  €           200  

OLED65G1RLA  €           100  

OLED65C16LA  €           100  

OLED65A16LA  €           100  

TV Model Cashback 

86QNED996PB  €         500  

86QNED916PA  €         500  

86NANO916PA  €         300  

75QNED996PB  €         500  

75QNED916PA  €         300  

75NANO966PA  €         200  



STREAMZ OFFER 
Kijk nu 1 maand gratis Streamz 
Streamz, dat is dé streamingdienst met de beste series en films van overval en van bij ons. Streamz biedt je 
exclusieve Vlaamse topreeksen en Streamz Originals, fantastische internationale series, incl. het beste van HBO 
én uren kijkplezier voor kinderen en tieners met o.a. alle helden van Studio100 en DreamWorks. Van smartphone 
tot je gloednieuwe LG TV: jij kiest waar, wanneer en hoe je kijkt. 
  
Klaar om Streamz te ontdekken? De consument ontvangt na goedkeuring van zijn cashbackregistratie een e-
mailbevestiging met een vouchercode om te kunnen genieten van 1 maand gratis  Streamz. Surf naar 
https://streamz.be/LGTV2022 voor meer informatie, de actievoorwaarden en om deze code te activeren.* 
  
 
*Dit aanbod is enkel geldig voor nieuwe Streamz-klanten die zich abonneren via Streamz.be en is niet geldig voor 
Telenet TV klanten die een Streamz abonnement afsluiten via Telenet. Dit aanbod is geldig tot en met 
28/02/2022. Na afloop van deze actie wordt het abonnement voor onbepaalde duur verlengd en kunt u die op 
elk ogenblik kosteloos opzeggen. U betaalt dan de normale prijs voor Streamz van €11,95 incl. BTW per maand. 
Aanbod geldig onder voorbehoud van materiële fouten, vergissingen en/of wijzigingen. Dit cadeau kan niet 
omgeruild worden in andere voordelen of cash. Algemene voorwaarden Streamz: account.streamz.be/terms  

https://streamz.be/LGTV2022
https://streamz.be/LGTV2022
https://streamz.be/LGTV2022


CONTENT IN-STORE 
Topkaart Flyer + Folderbakje Wobbler (Soundbar) 

Instore Streamz Sticker 

Voor de TV doos in de winkel  



REGISTRATION WEBISTE 

www.lgpromotions.be 
 
(under development) 

http://www.lgpromotions.be/


TAILOR MADE? 

Diverse formaten kunnen op 
maat worden gemaakt. Denk 
hierbij aan: 
 
• IAB digitale formaten 
• Statische uitingen 

 
Alle standaard 
promotiematerialen worden 
(eind dec) beschikbaar gemaakt 
via www.lgimagebank.com 


