Bijzondere actievoorwaarden – Probeer nu 100 dagen de
Samsung Jet™ stofzuiger uit en ontvang het aankoopbedrag
terug als je niet tevreden bent
Promotie
Probeer nu de Samsung Jet™ 100 dagen uit. Ben je niet tevreden? Registreer je dan voor deze
promotie. Retourneer het betreffende apparaat via de retourinstructies en Samsung betaalt het
aankoopbedrag terug, mits je voldoet aan de actievoorwaarden.
Je ontvangt het aankoopbedrag terug indien, na controle, de Jet™ in goede staat is aangeboden. Bij
enige vorm van schade aan het toestel, dat niet door toedoen van Samsung is veroorzaakt, is de
promotie niet van toepassing. Het aankoopbedrag wordt dan niet terugbetaald, ook niet deels.
Kosten gemaakt bij aankoop voor verlengde garantietermijnen, levering aan huis en/of aanvullende
diensten vallen niet onder deze aanbieding. Deze diensten zijn eventueel aangeboden door de dealer
en kunnen niet bij Samsung geclaimd worden.
Ontevredenheid over de esthetiek, afmetingen en/of kleuren komen niet in aanmerking voor
vergoeding van het apparaat.
Deze promotie loopt van 2 november 2020 t/m 27 juni 2021 (aankoopdatum) en zolang de voorraad
strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal één keer
deelnemen per huishouden. Deze promotie kan worden gecombineerd met andere promoties op de
Samsung Jet™. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.
Samsung streeft ernaar om binnen zes weken na goedkeuring van je registratie een afspraak te maken
om het product op te komen halen. Nadat we hebben bevestigd dat de geretourneerde Jet™ in goede
staat verkeerd, streven we ernaar om binnen tien weken het aankoopbedrag naar je over te maken.
Deelnemende modellen en winkels
Deze promotie geldt voor de volgende modellen:
Model
EAN
VS20R9046S3/EN 8806090095962
VS20T7536T5/EN 8806090393792
VS20R9046T3/EN 8806092054349
VS20T7535T5/EN 8806092267985
VS15T7036R5/EN 8806092054271
VS15A6031R1/EN 8806092158788
VS15R8542S1/EN 8806090116209
VS15T7031R1/EN
8806090393686
Deze promotie is alleen geldig indien je de Jet™ 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.
Deelnemen
Als je niet tevreden bent over je product kun je je aanmelden om het product op te laten halen en het
aankoopbedrag terug te vragen. Meld je niet later dan 100 dagen na je aankoopdatum en uiterlijk 5
oktober 2021 aan door de volgende stappen te doorlopen:
1. Ga naar www.samsung.com/nl/promo;
2. Klik op de ‘Samsung Jet™ 100 dagen op proef’ promotie;
3. Vul het online aanmeldformulier aan met je gegevens en upload daarin de volgende
documenten:

•
•
4.
5.
6.

Een kopie van de aankoopbon; en
Een foto van de sticker op de verpakking met de modelcode en het serienummer. Beide
dienen duidelijk leesbaar te zijn. *
Voltooi je registratie niet later dan 100 dagen na je aankoopdatum en uiterlijk 5 oktober 2021;
Binnen zes weken nadat je registratie goed is gekeurd nemen we contact met je op om de
Samsung JetTM op te komen halen
Als de staat van de Jet goed is bevonden door Samsung streven wij ernaar om binnen tien
weken het aankoopbedrag naar je over te maken.

*) Voorbeeld productsticker:

Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons
opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) of per e-mail via
samsungwitgoed@consumercare.info.
Door deelname aan de promotie verklaar je je akkoord met de Algemene Actievoorwaarden en deze
Bijzondere Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op www.samsung.com/nl/promo.

