BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN KORTINGSCODES
SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.
Deze bijzondere actievoorwaarden (“Bijzondere Actievoorwaarden”) gelden voor het gebruik van
kortingscodes die je worden aangeboden door Samsung Electronics Benelux B.V. (“Samsung”) en
vormen één geheel met de algemene actievoorwaarden van Samsung (de “Algemene
Actievoorwaarden”).*
Door gebruik te maken van Samsung kortingscodes (of de “Actie”) ga je akkoord met deze Bijzondere
Actievoorwaarden.
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De Bijzondere Actievoorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die
worden aangeboden door Samsung.
De aard, duur en vervaldatum van een Actie en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind
je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere Actie is gedurende een bepaalde
periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
Kortingscodes uitgegeven door Samsung kun je gebruiken voor aankopen bij Samsung via de
website Samsung.com (de “Samsung Shop”). De kortingscodes kunnen niet gebruikt worden
voor aankopen via een andere verkoper van Samsung producten.
Kortingscodes kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van een product in de
Samsung Shop in het land van uitgifte.
Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
Tenzij anders staat vermeld, is een kortingscode persoonsgebonden en geldt voor iedere
kortingscode dat deze per persoon slechts éénmaal kan worden gebruikt.
Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde
van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
Indien je de producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de
korting te vervallen.
Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen
op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende Actie geldt en die nader zijn
omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen
vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking,
verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden
dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt
ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
Per bestelling kun je maximaal 1 kortingscode gebruiken.
De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties, met uitzondering van
combinaties met een consumentenpromotie actie zoals hier toegelicht:
www.samsung.com/nl/promotions.
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Samsung behoudt zich het recht voor om een uitgegeven kortingscode te allen tijde en zonder
opgaaf van reden ongeldig te maken. Het gebruik van de kortingscode is dan niet meer
mogelijk.

Het gebruiken van je kortingscode:
1.
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Lees de e-mail waarin de kortingscode staat vermeld zorgvuldig door.
Ga naar Samsung.com.
Leg één of meer artikelen in je winkelwagen.
Ga naar de winkelwagen door op het winkelwagen-icoontje rechts bovenin te drukken.
Op deze pagina kun je aan de rechterkant (dekstop), onder “Samenvatting” de kortingscode
invoeren. Op mobiel verschijnt het venster direct onder de producten. Voer de code exact in
(cijfers, letters, streepjes).

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren,
neem dan contact op met onze klantenservice per telefoon op 088-9090100 of zie
http://www.samsung.com/nl/info/contactus/.

* Onze Algemene Actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.samsung.com/nl/info/legal/#verkoopvoorwaardenestore.
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