
                                                                                                            

 

 
Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang een Terrace soundbar 
t.w.v. €999 bij aankoop van een Samsung The Terrace. 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model The Terrace ontvang je tijdelijk een Terrace Soundbar 
(adviesprijs €999) cadeau. 
 
Deze promotie loopt van 3 oktober tot en met 4 december 2022 (aankoopdatum) en zolang de 
voorraad strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal vier keer 
deelnemen per huishouden. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties op 
The Terrace. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
Samsung streeft ernaar The Terrace Soundbar binnen 6 weken na het indienen van een volledige en 
geldige registratie af te leveren. 
 
Deelnemende modellen en winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen: 
 

Naam Modelcode EAN Met 

The Terrace QE75LST7TCUXXN 8806092218536 The Terrace 
soundbar 

HW-LST70T/XN 
(8806092298392)  

The Terrace QE65LST7TCUXXN 8806092218529 

The Terrace QE55LST7TCUXXN 8806092218512 

 
Deze promotie is alleen geldig indien je de Samsung The Terrace hebt gekocht in België of 
Luxemburg en bij één van de deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden 
op de Samsung promotiepagina via www.samsung.com/be/promo. Samsung is niet verantwoordelijk 
voor de beschikbaarheid van de promotiemodellen bij de deelnemende winkels.  
 
Bij aankopen gedaan via de Samsung Experience Stores of via www.samsung.com/be wordt de 
promotie direct bij aankoop verrekend. Registratie via www.samsung.com.be/promo is dus niet 
mogelijk voor klanten van de Samsung Experience Store en www.samsung.com/be. 
 
Deelnemen 
Ga naar www.samsung.com/be/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en 
upload de volgende documenten uiterlijk 4 februari 2023:  
 

1. Een volledige, leesbare kopie van het aankoopbewijs van je nieuwe The Terrace, inclusief 
vermelding van 

• De naam van de winkel/webshop waar je nieuwe The Terrace is gekocht 

• De aankoopdatum. Deze datum moet binnen de promotieperiode vallen 

• Het deelnemende product. Hiervan moet de EAN-code overeenkomen met een EAN-
code hierboven in de tabel 

2. Een foto van de uitgeknipte streepjescode van de verpakking, met daarop de modelcode, de 
EAN-code en het serienummer**; en 

3. Een foto van de productsticker, met daarop de modelcode en het serienummer. 

 

 
  

**) Voorbeeld uitgeknipte streepjescode verpakking zie je hieronder. 

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


                                                                                                            

  
   

  
Als je vragen of opmerkingen hebt over jouw deelname aan deze promotie, kan je contact met ons 

opnemen via telefoonnummer BE: 02 201 2418 of LUX: 26 10 37 10 (lokaal tarief) of via 

www.samsung.com/be/contact.  

 

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/be/promo. 

 

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

