Bijzondere actievoorwaarden – Garantie tegen inbranden
op de gehele verwachte levensduur van een QLED TV
Promotie
Bij aankoop van een promotiemodel QLED TV ontvang je een garantiebewijs tegen inbranden
gedurende de gehele verwachte levensduur van de QLED TV. Deze extra garantie tegen inbranden is
aanvullend op de standaard fabrieksgarantie op je QLED TV.
Deze promotie loopt van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019 (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
QLED TV. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.
Samsung streeft ernaar het garantiebewijs tegen inbranden binnen 6 weken na het indienen van een
volledige en geldige registratie af te leveren.
Promotiemodel en deelnemende winkels
Deze promotie geldt voor de volgende modellen:
Model
EAN
Garantie

QE82Q6FNALXXN
QE75Q9FNALXXN
QE75Q7FNALXXN
QE75Q6FNALXXN
QE65Q9FNALXXN
QE65Q8FNALXXN
QE65Q8DNALXXN
QE65Q8CNALXXN
QE65Q7FNALXXN
QE65Q6FNALXXN
QE55Q9FNALXXN
QE55Q8FNALXXN
QE55Q8DNALXXN
QE55Q8CNALXXN
QE55Q7FNALXXN
QE55Q6FNALXXN
QE49Q6FNALXXN

8801643344542
8801643151553
8801643153083
8801643196264
8801643151539
8801643275761
8801643519858
8801643154233
8801643153076
8801643196240
8801643151423
8801643275594
8801643519841
8801643154219
8801643153069
8801643196226
8801643196158

Standaard fabrieksgarantie volgens:
www.samsung.com/be/support/warranty/
+
Extra garantie tegen inbranden gedurende
de gehele verwachte levensduur van de
QLED TV (zie hieronder voor meer info)

Deze promotie is alleen geldig indien je de QLED TV hebt gekocht in België of Luxemburg en bij één
van de deelnemende winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden op de QLED TV
promotiepagina via www.samsung.com/be/promo. Samsung is niet verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van de promotiemodellen bij de deelnemende winkels.
Deelnemen
Ga naar www.samsung.com/be/promo, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in en
upload de volgende documenten uiterlijk 15 juli 2019 :
1. Een kopie van de aankoopbon; en
2. Een foto van de streepjescode met het serienummer en de modelcode van de verpakking.

Voorbeeld streepjescodes:

Als je vragen of opmerkingen hebt over jouw deelname aan deze promotie, kun je contact met ons
opnemen via telefoonnummer BE: 02 201 2418 of LUX: 26 10 37 10 (lokaal tarief) of per e-mail naar
samsung@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/be/promo.
Wat houdt deze garantie tegen inbranden in?
Deze garantie tegen inbranden is aanvullend op de standaard fabrieksgarantie op jouw QLED TV.
De QLED TV is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van 2 jaar (24
maanden), gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Additioneel krijg je bij deze promotie
garantie tegen inbranden van je QLED TV gedurende de gehele verwachte levensduur, ook gerekend
vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
Garantie criteria en verklaring
Inbranden is een permanente beschadiging in delen van een TV scherm, veroorzaakt door het
vertonen van dezelfde afbeelding of scène gedurende lange periodes.
• De extra garantie tegen inbranden geldt alleen voor normaal TV gebruik.
• QLED TV’s die gebruikt worden voor zakelijke of commerciële doeleinden zijn uitgesloten.
Bijvoorbeeld het gebruik voor reclamedoeleinden.
Uitzonderlijke omstandigheden die kunnen worden beschouwd als commercieel gebruik zijn:
• Langdurig gebruik van hetzelfde (statische) beeld, zoals foto’s of grafieken
• Langdurig 4:3 beeldgebruik
• Langdurig bekijken van kanalen die gebruik maken van ‘ticker tape’, zoals CNN, BBC News, etc.
• Langdurig bekijken van content met ‘zwarte balken’

