
ACTIEVOORWAARDEN 

AANVULLENDE ACTIEVOORWAARDEN 

LG.com PROMOTIE: Black Friday promotie 

Algemeen 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promoties: A. Black Friday 5% korting 

(hierna: “Actie A”), B. Black Friday speciale korting (hierna: “Actie B“) C. Ultragear combo: 

speaker korting (hierna: “Actie C”), D. Tone Free Macaron case (hierna: “Actie D”) die 
georganiseerd wordt door LG Electronics Benelux Sales BV, kantoorhoudende aan de 
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland (hierna: “LG”). 

 
1.  Op de Actie 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. 

2.  Deze Actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij LG.com in Nederland  in de periode 22 
november 2021 – 30 november 2021. (hierna: ‘’ actieperiode ‘’)  

3. De details van elke actie en toepasbare modellen kunnen gevonden worden in 
onderstaande paragraaf. 

 
3-A. Actie A: De 5% korting is van toepassing op alle modellen die beschikbaar zijn via LG.com 
 

De Actie A bestaat uit het volgende: De coupon kan meedere keren worden gebruikt 
tijdens de Black Friday actieperiode. De geldigheid van de kortingscode  vervalt na afloop 
van de actieperiode.  Als een gebruiker is ingelogd kan er geklikt worden op de 
kortingscoupon en dan wordt de korting toegepast.  LG is niet verantwoordelijk als deze 
kortingscode niet door de consument wordt toegepast en ook niet verantwoordelijk om 
deze daarna toe te passen. De code voor Actie A is LGBlackFriday en kan 
gecombineerd worden met andere promoties.  
 

3-B. Actie B: speciale promotieprijs is van toepassing op onderstaande modellen met een 
kortingspercentage van maximaal 60%. (Er gelden verschillende kortingspercentages per 
promotiemodel). De promotieprijs wordt automatisch toegepast tijdens de actieperiode, zolang 
de voorraad strekt.  
 

      

Category Sub Category Model Code 

      

TV OLED OLED77C16LA.AEU 

TV OLED OLED65G1RLA.AEU 

TV OLED OLED65C16LA.AEU 

TV OLED OLED65A16LA.AEU 

TV OLED OLED55G1RLA.AEU 

TV OLED OLED55C16LA.AEU 

TV OLED OLED48C16LA.AEU 

TV NanoCell 65NANO886PB.AEU 

AV Soundbar + HTS Speaker DSN8YG.DNLDLLK 

AV Soundbar + HTS Speaker DSN9YG.DNLDLLK 

AV Soundbar + HTS Speaker DSP2.CDEULLK 

AV Universal Out-box Headset TONE-DFP9.CDEULLK 

AV Universal Out-box Headset TONE-DFP8.CDEULLK 

https://www.lg.com/nl/promotions/actievoorwaarden


AV Universal Out-box Headset TONE-DFP5.CDEULLK 

Monitor UHD Ergo 27UN880-B.AEU 

Monitor UHD Ergo 32UN880-B.AEU 

Monitor UW 34WN750-B.AEU 

Monitor Gaming 27GP850-B.AEU 

 
 
3-C. Àctie C: Deze actie is van toepassing op de UltraGear Speaker en monitor 
promotiemodellen die beschikbaar zijn via LG.com, met inbegreping van onderstaand(e) 
product(en) 

 

Ultragear monitor    

34GP950G-B.AEU 27GP850-B.AEU 27GN650-B.AEU  

 

Ultragear speaker    

GP9.DEUSLLK    

 
De Actie C bestaat uit het volgende: Wanneer de UltraGear speaker samen met de 
UltraGear monitor wordt gekocht, wordt 50% korting toegepast op de UltraGear speaker. 
Deze korting wordt automatisch toegepast in de winkelwagen. Bij een aankoop wordt de 
korting toegepast op maximaal één UltraGear speaker. Actie C kan gecombineerd 
worden met andere promoties, zolang de voorraad strekt.  
 

 
3-D. Actie D: Deze actie is alleen van toepassing op de TONE Free DFP serie 
promotiemodellen die beschikbaar zijn via LG.com.  
 
 

TONE DFP serie    

TONE-DFP9.CDEULLK TONE-DFP8.CDEULLK TONE-DFP5.CDEULLK  

 
De Actie D bestaat uit het volgende: Tijdens de actieperiode zal het macaron 
hoesje samen met de promotiemodellen (TONE Free DFP serie: DFP9, DFP8 en 
DFP5) verzonden worden. Het macaron hoesje zelf is niet oplaadbaar, maar kan 
het originele hoesje bedekken. De kleuren van het macaron hoesje zullen 
willekeurig gekozen worden uit de beschikbare kleuren, zolang de voorraad strekt.  

 
 

 
Contact 
4. Vragen, klachten en opmerkingen over deze actie kunt u een e-mail sturen naar 

https://www.lg.com/nl/ondersteuning/email.  
 

 

https://www.lg.com/nl/ondersteuning/email

