
ACTIEVOORWAARDEN  

 
AANVULLENDE ACTIEVOORWAARDEN  
LG.com/nl Exclusieve Promotie: Muurbeugel Installatie Promotie 
 

 Bij aanschaf van een 2022 LG OLED TV ontvang je de installatie aan de muur gratis. 

 De muurbeugel schaf je zelf aan. Voor de LG OLED (G2) Gallery serie is de muurbeugel al 

ingebouwd in de TV. 

Algemeen  
 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotie: Gratis muurbeugelinstallatie (hierna: 
“Actie”), die georganiseerd wordt door LG Electronics Benelux Sales BV, kantoorhoudende aan de 
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland (hierna: “LG”).  
 
1. Op de Acties zijn naast deze Aanvullende Actievoorwaarden ook de Algemene Actievoorwaarden van 
LG van toepassing zoals vermeld op: https://www.lg.com/nl/promotions/actievoorwaarden. Bij 
afwijkingen tussen de Algemene Actievoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt hetgeen in de 
Aanvullende Voorwaarden is opgenomen. Aan vullende voorwaarden is opgenomen.  

 

2. Deze Actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij LG.com/nl van 16 januari tot en met 28 februari 
2023. (hierna: ‘’ actieperiode ‘’). Het afleveradres moet zich in Nederland bevinden. Deze actie is niet te 
combineren met andere acties. 

  
3. Over de actie, de voorwaarden voor een geslaagde installatie: 

 De muur moet stabiel, in goede staat en geschikt zijn om in te boren 

 Het huis moet goed bereikbaar zijn voor de monteurs 

 Het huis/de kamers mogen niet in aanbouw zijn 

 Geen obstakels in huis/kamers die problemen veroorzaken voor de muurbevestiging 

 De plaats waar de muur wordt geïnstalleerd en de omgeving van de muur moeten leeg zijn 

 De Tv / muurbeugel wordt niet aan het plafond of aan een tv standaard gemonteerd 

 De muurbeugel dient geschikt te zijn voor de TV: Tv gewicht en de afstand tussen de 

ophanggaten (VESA standaard, meer info hierover https://www.vogels.com/nl-nl/c/vesa  

LG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade tijdens de installatie en/of het 

opnieuw plannen van een afspraak (tegen betaling) indien je niet voldoet aan bovenstaande 

voorwaarden. 

4. Deelname Actie via onderstaande stappen:  
Stap 1: Plaats de gekozen TV in de winkelwagen via LG.com/nl. 
Stap 2: Het installeren van de TV dien je aan te vinken als optie en plaats je daarmee in de winkelwagen 
via LG.com/nl.  
Stap 3: De installatie wordt gepland, en de TV wordt geleverd op het doorgegeven afleveradres. 
 
Contact  
5. Vragen, klachten en opmerkingen over deze actie kunt u een e-mail sturen naar promoties@lge.com  

mailto:promoties@lge.com

