
                                                                                                            
 

Bijzondere actievoorwaarden – Bij schermreparatie nu tot €50 
korting en een nieuwe batterij 
 
Promotie 
Als Samsung Member krijg je tot €50 korting op je schermreparatie en een nieuwe batterij. 
Je voordeel is €10 bij de J-serie, €25 bij de A-serie en zelfs €50 bij de S-serie en Note-serie. 
 
Deze promotie loopt van 3 september 2018 t/m 30 september 2018 en zolang de voorraad strekt. 
Gedurende deze periode dien je zowel de voucher-code te downloaden alsmede je Galaxy smartphone 
ter reparatie aan te bieden. Je kunt maximaal één keer deelnemen per voucher-code. Deze promotie 
kan worden gecombineerd met andere promoties. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers 
vanaf 18 jaar. 
 
Promotiemodel en deelnemende winkels 
Deze promotie geldt voor de volgende Europese modellen:  

Serie Naam Model Korting 

Galaxy S-serie 

Galaxy S9+ SM-G965F 

€50 + nieuwe batterij 

Galaxy S9 SM-G960F 

Galaxy S8+ SM-G955F 

Galaxy S8 SM-G950F 

Galaxy S7 edge SM-G935F 

Galaxy S7 SM-G930F 

Galaxy S6 edge+ SM-G928F 

Galaxy S6 edge SM-G925F 

Galaxy S6 SM-G920F 

Galaxy Note-serie 
Galaxy Note9 SM-N960F 

Galaxy Note8 SM-N950F 

Galaxy A-serie 

Galaxy A8 (2018) SM-A530F 

€25 + nieuwe batterij 

Galaxy A7 SM-A700F 

Galaxy A6+ SM-A605F 

Galaxy A6 SM-A600F 

Galaxy A5 (2017) SM-A520F 

Galaxy A5 (2016) SM-A510F 

Galaxy A5 SM-A500F 

Galaxy A3 (2017) SM-A320F 

Galaxy A3 2016 SM-A310F 

Galaxy A3 SM-A300F 

Galaxy J-serie 

Galaxy J7 2017 Dual Sim SM-J730F 

€10 + nieuwe batterij 

Galaxy J7 2016 SM-J710F 

Galaxy J6 SM-J600F 

Galaxy J5 2017 SM-J530F 

Galaxy J5 SM-J500F 

Galaxy J3 2017 SM-J330F 

Galaxy J3 2016 SM-J320F 

Galaxy J1 2016 SM-J120F 

Galaxy J1 SM-J100H 

 



                                                                                                            
Deze promotie is alleen geldig indien je de schermreparatie uit laat voeren via de Samsung 
Ophaalservice (www.samsung.com/be/reparatie/mobile/ophaalservice/) of door een langs te komen 
in de Samsung Experience Store in Brussel. Kijk voor meer info op www.samsung.com/be/experience-
store/.   
 
De Samsung servicelocaties repareren je toestel volgens hoge kwaliteitsnormen, met originele 
Samsung onderdelen. Je behoudt de fabrieksgarantie en krijgt 3 maanden garantie op de uitgevoerde 
reparatie. Mogelijkerwijs ontvang je een hogere prijsopgave indien er meer schade aan het toestel 
wordt geconstateerd dan enkel een defect scherm. Om een goede werking van je gerepareerde 
smartphone te garanderen zullen wij, na akkoord van de consument, het toestel altijd volledig 
herstellen. Het uitvoeren van deelreparaties aan bepaalde onderdelen is niet mogelijk. 
 
Kijk voor de actuele prijzen van de schermreparatie voor jouw Galaxy smartphone op  
www.samsung.com/be/reparatie/mobile/ophaalservice/#prijslijst.  
 
Deelnemen 
1. Ga naar de Samsung Members app op jouw Galaxy smartphone. Mocht je deze nog niet hebben 
geïnstalleerd volg dan de downloadinstructies op  www.samsung.com/be/apps/samsung-members/. 
2. Log in met je Samsung account. 
3. Ga naar het “Voordelen” tabje en klik op de schermreparatie actie banner. 
4. Klik daarna op tegoedbon downloaden.  
5. Check de code boven “kopieer naar klembord”. Geef die voucher-code in bij het aanmelden voor een 
afspraak van de Samsung Ophaalservice of benoem de code bij het inleveren van je toestel in een van 
de Samsung Service Centers om de korting te ontvangen. 
 
Als je vragen of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons 
opnemen via telefoonnummer BE: 02 201 2418 (lokaal tarief), LUX: 26 10 37 10 (lokaal tarief) of via 
Messenger. 
 
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/be/schermreparatie. 
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