
                                                                                                            
 

Bijzondere actievoorwaarden – Exclusief bij Samsung.com: 
Ontvang €25 voor het retourneren van je oude koelkast bij 
aankoop van een Samsung koelkast 
 
Promotie 
Bij aankoop van een deelnemend model Samsung koelkast bij Samsung.com ontvang je tijdelijk €25 
voor het retourneren van je oude koelkast.  
 
Deze promotie loopt van 22 maart 2019 t/m 7 april 2019 (aankoopdatum) en zolang de voorraad op 
Samsung.com 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 koelkasten. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
De €25 wordt direct in je winkelwagen verrekend na het toevoegen van de kortingscode 
“OUDEKOELKAST” in je winkelwagen. 
 
Deelnemende modellen en deelnemende winkel 
Deze promotie geldt voor de volgende modellen met bijbehorende EAN codes:  
 

Model EAN  Model EAN 

RF56J9041SR/EG 8806086746830  RS50N3403BC/EF 8801643150037 

RT46K6600S9/EF 8806088228112  RS54N3003SA/EF 8801643150051 

RT53K6315SL/EF 8806088228259  RS68N8671SL/EF 8801643189617 

RF62HEPN1/XEF 8808993477074  RS68N8221SL/EF 8801643222598 

RB33J3315WW/EF 8806086725897  RS68N8941SL/EF 8801643189624 

RB37J5925SS/EF 8806088254135  RB38M7998S4/EF 8806088843605 

RB33J3315SA/EF 8806086726085  RB33J3205WW/EF 8806086725804 

RS68N8651SL/EF 8801643222888  RB37J5329SS/EF 8806086522786 

RS68N8222S9/EF 8801643222604  RFG23UERS1/XEF 8806071295985 

RS68N8221B1/EF 8801643222581  RF56M9540SR/EF 8806088673615 

RS68N8220S9/EF 8801643181574  RB33J3200SA/EF 8806086726061 

RS66N8101S9/EF 8801643226862  RB33J3205SA/EF 8806086726078 

RS50N3903SA/EF 8801643222468  RB37J5015SS/EF 8806086522182 

RS50N3503SA/EF 8801643144128  RB31FERNDSA/EF 8806085341555 

 
Deze promotie is alleen geldig indien je de Samsung koelkast hebt gekocht in Nederland en bij 
Samsung.com (shop.samsung.com/nl/) .  
 
Deelnemen 
1. Plaats een deelnemend product in je Samsung.com winkelwagen.  
2. Voeg de kortingscode “OUDEKOELKAST” toe om aan te geven dat je een oude koelkast wilt 
retourneren. 
3. De €25 wordt zo direct van het totaalbedrag afgehaald. 
4. Bij levering van je Samsung koelkast zal de oude koelkast meegenomen worden. 
  
Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze exclusieve Samsung.com promotie, kun 
je contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief). 
 
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/nl/promo/samsung-store/. 

https://shop.samsung.com/nl/
http://www.samsung.com/nl/promo/samsung-store/

