Bijzondere voorwaarden – Ontvang een lijst in (vtwonen) kleur
naar keuze bij aankoop van The Frame (2021)
Promotie
Bij aankoop van een deelnemend model The Frame bij een deelnemende winkel ontvang je tijdelijk een
lijst in kleur naar keuze (standaard of custom-made in vtwonen- of RAL-kleur). De standaard lijst heeft
een adviesverkoopprijs van €129,- en de vtwonen/RAL-kleur lijst heeft een adviesverkoopprijs van
€199. Je kunt kiezen tussen de volgende opties:


Optie 1: Standaardkleuren (let op: beschikbare standaardkleuren variëren per The Frame)
o Wit





o Beige

Optie 2: 30 geselecteerde vtwonen kleuren:
o Soft grey
o Stone
o
o Sea green
o Khaki
o
o Army green
o Forest
o
o Soap
o Camouflage
o
o Ocean
o Desert
o
o Snow white
o Pitch black
o
o Old blue
o Egg white
o
o Cardinal
o Mire

o Teakhout look

Warm grey
Flax
Linen
Cotton
Soft clay
Blusher
Terra

o Walnoothout look

o
o
o
o
o
o
o

Washed lilac
Moorland
Charcoal
Mud grey
Concrete
Light grey
Ash grey

Optie 3: 181 RAL-kleuren

Wanneer je een vtwonen-kleur of RAL-kleur lijst kiest wordt de lijst speciaal voor jou in de
gewenste kleur gespoten. Bekijk alle beschikbare kleuren op
https://www.samsung.com/nl/lifestyle-tvs/the-frame/wall-of-frame/.
Naast de lijst in kleur naar keuze ontvang je tijdelijk een vouchercod e van vtwonen voor 20%
korting op art collectie producten.
Promotieperiode
Deze promotie loopt van 4 december 2021 t/m 23 januari 2022 (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 7 februari 2022.
 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 alleen geldig indien je het deelnemende model The Frame binnen de
promotieperiode van 4 december 2021 t/m 23 januari 2022 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.
Voorwaarden vtwonen kortingscode
 De vtwonen voucher voor 20% korting kan alleen gebruikt worden voor een transactie op
vtwonen.nl. De kortingscode kan worden ingevoerd in de winkelmand.
 De kortingscode is te gebruiken tot en met 31 maart 2022;
 De kortingscode is alleen geldig op de vtwonen art collectie producten en is eenmalig te
gebruiken op een combinatie van de actieproducten. Bekijk alle actieproducten via
https://shop.vtwonen.nl/producten/vtpromo-wallofframe/.

Levering
Omdat de lijst in de gewenste kleur gespoten moet worden is de levertijd langer dan je van ons
gewend bent. Wij streven ernaar jouw gepersonaliseerde lijst binnen 6 weken na goedkeuring van je
registratie op te sturen. Je ontvangt de vtwonen kortingscode direct na registratie.
D eelnemende modellen
Deze promotie is geldig voor de volgende modellen, inclusief bijbehorende EAN-codes:

The Frame (2021)
Modelcode The
Frame

TV EAN

The Frame 2021
- 43 inch
8806092049000
(QE43LS03AAUXXN)

The Frame 2021
– 50 inch
8806092049727
(QE50LS03AAUXXN)

The Frame 2021
– 55 inch
(QE55LS03AAUXXN)

The Frame 2021
– 65 inch
(QE65LS03AAUXXN)

The Frame 2021
– 75 inch
(QE75LS03AAUXXN)

8806092049734

8806092050631

8806092049741

The Frame 2021
– 85 inch
8806092631946
(QE85LS03AAUXXN)

Beschikbare lijsten

Modelcode lijst

Modern - Walnoothout look
Modern - Teakhout look
Modern - Wit
Modern - Beige
Modern – Gepersonaliseerd
in vtwonen- of RAL-kleur
Modern - Walnoothout look
Modern - Teakhout look
Modern - Wit
Modern - Beige
Modern – Gepersonaliseerd
in vtwonen- of RAL-kleur
Modern - Walnoothout look
Modern - Teakhout look
Modern - Wit
Klassiek - Terracotta
Klassiek - Wit
Modern - Beige
Modern – Gepersonaliseerd
in vtwonen- of RAL-kleur
Modern - Walnoothout look
Modern - Teakhout look
Modern - Wit
Klassiek - Terracotta
Klassiek - Wit
Modern - Beige
Modern – Gepersonaliseerd
in vtwonen- of RAL-kleur
Modern - Walnoothout look
Modern - Teakhout look
Modern - Wit
Modern - Beige
Modern – Gepersonaliseerd
in vtwonen- of RAL-kleur
Modern - Walnoothout look
Modern - Teakhout look
Modern - Wit
Modern - Beige
Modern – Gepersonaliseerd
in vtwonen- of RAL-kleur

VG-SCFA43BWBXC
VG-SCFA43TKBXC
VG-SCFA43WTBXC
VG-SCFA43BEBXC
Niet van toepassing
VG-SCFA50BWBXC
VG-SCFA50TKBXC
VG-SCFA50WTBXC
VG-SCFA50BEBXC
Niet van toepassing
VG-SCFA55BWBXC
VG-SCFA55TKBXC
VG-SCFA55WTBXC
VG-SCFA55TRCXC
VG-SCFA55WTCXC
VG-SCFA55BEBXC
Niet van toepassing
VG-SCFA65BWBXC
VG-SCFA65TKBXC
VG-SCFA65WTBXC
VG-SCFA65TRCXC
VG-SCFA65WTCXC
VG-SCFA65BEBXC
Niet van toepassing
VG-SCFA75BWBXC
VG-SCFA75TKBXC
VG-SCFA75WTBXC
VG-SCFA75BEBXC
Niet van toepassing
VG-SCFA85BWBXC
VG-SCFA85TKBXC
VG-SCFA85WTBXC
VG-SCFA85BEBXC
Niet van toepassing

Deelnemen
Ga naar www.samsung.com/nl/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in
en upload de volgende documenten uiterlijk 7 februari 2022:
1. Een kopie van de aankoopbon; en
2. Een foto van de productsticker op de achterzijde van je The Frame met daarop de modelcode
en het serienummer,* OF;
3. Een foto van de modelcode, EAN-code en het serienummer in het menu van de TV. 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.

Voorbeeld productsticker op de achterzijde van je The Frame:

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

