
Bijzondere actievoorwaarden – KPN alles in 1 promotie – 150 euro 

retour 

 

Promotie 

Bij afsluiten van een KPN of Telfort alles in 1 pakket ontvangt u *€ 150 retour. 

De cashback van 150 euro kan alleen aangevraagd worden indien in de Media markt  een Samsung 

product aangekocht is met een minimale waarde €150 euro,- 

 

Deze promotie loopt van 7 december 2015 t/m 3 januari 2016 (factuurdatum) en zolang de voorraad strekt. U kunt 

maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal één  keer deelnemen per huishouden. Deze 

promotie kan worden gecombineerd met ander lopende promoties. Deze promotie is alleen geldig voor 

deelnemers vanaf 18 jaar. 

 

Media markt, KPN en Samsung streven ernaar de cashback binnen de 8 weken na het indienen van een volledige 

en geldige registratie over te maken op uw bankrekening. 

 

Promotiemodel en deelnemende winkels 

Ingesloten modellen voor de actie: 
Mobiel: 

- Smartphones 
- Tablets 
- Wearables 

TV: 
- Televisies 
- Audio & Video 

 
Huishoudelijk: 

- Wassen & Drogen 
- Stofzuigers 

 
Digitale Camera 
 
Monitoren  
 
Printers 
 

Deze promotie is alleen geldig indien u een KPN of Telfort alles in een pakket hebt gekocht bij  één van de 

deelnemende media markt winkels. Een lijst met deelnemende winkels is te vinden de promotiepagina via  

www.mediamarktkpncompleet.nl Samsung, Media markt en KPN  is niet verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid van de promotiemodellen bij de deelnemende winkels. 

 

Deelnemen  

Ga naar www.mediamarktkpncompleet.nl klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier in, upload de 

aankoop bon  Samsung product met jouw KPN /Telfort alles in 1 pakket contract uiterlijk 31 januari 2016.  

 



 
 

 

 

 

Als u vragen en opmerkingen heeft over uw deelname aan deze promotie, kunt u contact met ons opnemen via 

telefoonnummer 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (10 ct/pm) of per e-mail via 

samsungmobile@consumercare.info. 

 

Door deelname aan de promotie verklaart u zich akkoord met de Algemene Actievoorwaarden en deze Bijzondere 

Actievoorwaarden van Samsung, KPN en Media Markt zoals vermeld op www.mediamarktkpncompleet.nl 

 


