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Servicetypes
• Home Service/On-Site
• Pick-Up & Return Service
• Carry-In Service
• Service Premium Point 
• Walk-in service

Home Service/On-Site
Deze service geldt voor de volgende producten:

Hoe werkt Home Service
De reparatieaanvraag moet worden gemeld via de 
Samsung Service- en Informatielijn of online via 
www.samsung.com/support MET vermelding van 
de volledige modelcode en serienummer.

Is in overleg met de reparatieaanvrager beoordeeld dat
de storing het gevolg is van een technisch defect, wordt
een huisbezoek ingepland. Cosmetische schade die is
ontstaan tijdens levering van het product door de
leverancier valt buiten deze serviceverlening.

Een professionele technicus komt vervolgens op afspraak
aan huis om de storing te verhelpen.

Bij muurbevestiging van een televisie dient het toestel
voorafgaand aan het huisbezoek gedemonteerd te zijn.
Ook het hermonteren valt onder de verantwoordelijkheid

van de consument. Tijdens het huisbezoek dient iemand
aanwezig te zijn om eventueel te assisteren bij het optillen
van tv-schermen van 40 inch en groter. 

Buiten de garantieperiode kan eveneens aanspraak
worden gemaakt op reparatie aan huis. Voorafgaand aan
het bezoek worden voorrij- en onderzoekskosten kenbaar
gemaakt. Na onderzoek op locatie volgt een definitieve
prijsopgave.

Pick-Up & Return Service
Deze service geldt voor de volgende producten:
• Notebooks
• E-Books
• LCD Monitoren < 30 inch
• Printers (let op: niet alle modellen)*

Hoe werkt Pick-Up & Return Service
De reparatieaanvraag moet worden gemeld via de
Samsung Service- en Informatielijn of online via
www.samsung.com/support MET vermelding van
de volledige modelcode en serienummer.

Het artikel wordt op het opgegeven adres afgehaald.
Hierbij is het belangrijk dat het artikel zorgvuldig is
verpakt zodat er geen transportschade kan ontstaan.
Bij Notebooks, E-Books en LCD-Monitoren worden per
e-mail transportdocumenten met een begeleidende brief
toegezonden. Hiermee kan contact worden opgenomen
met de betreffende koeriersdienst die het product komt
ophalen. Nadat het artikel is opgehaald wordt het naar een
door Samsung geautoriseerde Service Partner gebracht.

Hier wordt het artikel volledig onderzocht en het
probleem opgelost. Na reparatie wordt het product 
op het opgegeven adres afgeleverd.

Samsung-producten zijn van hoge kwaliteit en worden altijd met de grootste zorg geproduceerd. Doen zich
onverhoopt toch problemen voor, raadt Samsung aan eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te raadplegen.
Om gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft Samsung de volgende servicetypes ingericht:

Algemeen

Witgoed 
• Drogers
•  Inbouwovens
•	 Inductiekookplaten
•  Koel- en vriesapparatuur
•  Wasmachines

Bruingoed
•	 LCD	TV’s	≥	37	inch
•	 LED	TV’s	≥	37	inch
•	 Plasma	TV’s	≥	37	inch
•	 Projectie	TV’s	≥	37	inch
•  Printers (let op: niet alle 

modellen)*
• Large Format Displays /  
	 Monitoren	≥	30	inch

* Informeer bij onze Service- en Informatielijn voor welke Samsung-printers deze service geldt. 

SeRvICe PARTneR TelefOOnnUmmeR emAIl PRODUCTgROePen

Dynafix		 +31900-3962349	(€	0,45	per	minute)		 support.helpdesk@dynafix.com		 Mobiele	telefonie,	Tab,	Galaxy	Camera

Solid vision  +3170-3073107  info@solid-vision.com  Mobiele telefonie, Tab, Galaxy Camera

Teleplan Communications Bv  +3179-3304300  csrepair@teleplan-comm.com  Mobiele telefonie, Tab, Galaxy Camera

DIl  +352 2611001  info@dil.lu  Mobiele telefonie, Tab, Galaxy Camera

gevacom  09 3487838  info@gevacom.be  B2C Printers en Multifunctionals

Teknologic   servicedesk@technologic.eu  B2B Printers en Multifunctionals

ComServe  Network Netherlands B.V.  samsung@comserve-nl.com  Notebooks, Monitoren < 30”

videp   03 2011540  info@videp.be  Monitoren >30”, Projectoren,

   Digitale TV, TV, Audio, Camcorder,  

   Fotocamera, DVD, Magnetron, Stofzuiger

Hanaro Hungary Kft.  +316 23 532671  rma.hu@hanaro.eu  Optical Disc Drives (ODD)

eCARe Rijen  03 2022432  planning-rijen@e-care.nl  Wasmachines, Drogers, Koelkasten

   Inbouw apparatuur

Hanaro europe Bv  0493-322330  samsungmemory@hanaro.eu  Solid State Drives (SSD)

SAmSUng 
Service Partners

ALGEMEEN
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Carry-In Service
Deze service geldt voor de volgende producten:

Hoe werkt Carry-In Service
Voor Carry-In Service zijn er twee mogelijkheden:
Het Samsung-product wordt teruggebracht naar de dealer
waar het oorspronkelijk is gekocht. Na reparatie wordt het
product bij deze dealer afgeleverd.

Het Samsung product wordt naar een door Samsung
geautoriseerde Service Partner gestuurd. Hierbij is het van
groot belang dat het artikel zorgvuldig wordt verpakt voor
transport. Na de reparatie wordt het product op het door
de consument opgegeven adres afgeleverd.

Deze service is alleen geldig en gratis binnen de garantie-
periode. Is het vermeende defect het gevolg van een
gebruikersfout, kunnen kosten in rekening worden
gebracht.

Service Premium Point
Deze service geldt voor de volgende producten:
• Mobiele telefoons
• Tablets

Wat is een Service Premium Point? 
Speciaal voor Telecomproducten zijn meerdere Service

Premium Points ingericht. Service Premium Points 
zijn servicebalies ingericht bij dealers, waar eenvoudige
reparaties ter plaatse uitgevoerd kunnen worden. Kijk voor
een volledig overzicht van Service Premium Points op
www.samsung.com. 

Walk-In Service
Deze service is beschikbaar voor de volgende Samsung 
producten:

Hoe werkt Walk-In Service?
Blijkt een Samsung-product defect, kan de consument
rechtstreeks naar een van onderstaande geautoriseerde
servicepunten gaan. In veel gevallen kunnen de producten
ter plaatse worden hersteld. In sommige gevallen gebeurt
dat zelfs volgens het ‘klaar terwijl u wacht’-principe.

De openingstijden van onderstaande servicepunten
kunnen variëren, wij adviseren eerst te bellen voor de
juiste openingstijden.

Reparatiestatus navragen
De service partners van Samsung bieden online veelal 
de mogelijkheid de status van een reparatie na te gaan. 
Dit scheelt tijd en verschaft direct duidelijkheid over de 
status van het reparatieproces. Navraag naar de status 
van een reparatie kan worden gedaan via de specifieke 
service partners of via 02 2012418.

• Audio / MP3
• Blu-Ray spelers
• Camcorder
• DVD spelers
• Fotocamera’s
• Home Cinema sets
• Magnetrons

• Mobiele telefoons
• Photo Frames
• Projectoren
• Set Top Box
• Stofzuigers
• Tablets
• TV’s < 37 inch

• Audio
• Camcorders
• Fotocamera’s
• Klein Witgoed
• Mobiele telefoons
• Monitoren

• Notebooks
• Printers
• Tablets
• TV
• Video

Audio/Video/TV/Camcorders en Klein Witgoed

Mobiele telefoons & Tablets

SOlID vISIOn Bv
Polakweg 26

2288 GG Rijswijk

Nederland

Tel: +31 70 307 3107

DynAfIx 

Daelderweg 21 

6361 HK Nuth 

Nederland

Tel: +31 900-3962349

vIDeP
Bredastraat 143

2060 Antwerpen

België

Tel: 03 20115400

TelePlAn COmmUnICATIOnS Bv 
Werner von Siemensstraat 15-17

2712 PN Zoetermeer

Nederland

Tel: +31 79-3304300

Fotocamera’s

DIl
211 Rue des Romains

8041 Bertrange

Luxemburg

Tel:+352 2611001

Notebooks/Monitoren 

Printers B2C

vIDeP
Bredastraat 143

2060 Antwerpen

België

Tel: 03 20115400

COmSeRve neTWORK Bv
Ruwekampweg 11

5222 AT ‘s-Hertogenbosch

Nederland

Tel: +31 73-6273300

gevACOm
Zoomstraat 3a

9160 Lokeren

België

Tel: 09 348 78 380

Samsung contactinformatie
Samsung hecht vanzelfsprekend veel waarde aan  
een goede dienstverlening. Daarom staat het Samsung
Service- en Informatiecentrum elke werkdag van 09.00 tot
18.00 uur klaar om telefonisch alle vragen te beantwoor-
den. Onze medewerkers geven graag informatie over de
Samsung-producten. Neem contact op met het Samsung
Service- en Informatiecentrum via telefoonnummer
02 2012418 of stuur een e-mail aan: info@samsung.be. 

Kijk voor actuele openingstijden van het Samsung 
Service- en Informatiecentrum op www.samsung.com

Contactmogelijkheden:
Chat: http://www.samsung.com/be/info/contactus.html
Telefonisch: 02 2012418
E: info@samsung.be 

Speciaal voor dealers
Dealer Informatie Telefoonnummer
Om u als dealer nog sneller en efficiënter te helpen kunt 
u gebruikmaken van dit telefoonnummer. Op aanvraag
levert Samsung u een pincode waarmee u toegang krijgt
tot het Dealer Informatie Telefoonnummer.

Wat zijn de voordelen?
Dankzij deze unieke pincode kan Samsung u al herkennen
voordat de telefoon is aangenomen. Zo kunnen we u nog
sneller van dienst te zijn. Uw telefoontje wordt met
voorrang behandeld en u wordt direct in verbinding
gebracht met een ervaren specialist die specifiek getraind
is op uw belangrijkste productgroep. De kennis van uw
contactpersoon is dus altijd afgestemd op uw vraag.
 

Hoe meld ik mij aan en hoe werkt het?
Vraag het registratienummer aan via info@samsung.be, 
vul het in en stuur het retour. Binnen twee werkdagen
ontvangt u uw pincode.
Bel vervolgens naar het door ons aangeleverde telefoon-
nummer, toets uw pincode in en u wordt direct geholpen.

Bent u uw pincode kwijt? 
Geen probleem, via 02 2012418 of info@samsung.be 
kunt u uw pincode opvragen of uw gegevens wijzigen.

Neem voor bijkomende vragen contact op met uw
vertegenwoordiger of met één van onze Service Managers.

België:
Rudi vandoosselaere, Service Manager AV
rudi.v@samsung.com 
Cédric Seghers, Service Manager IT
c.seghers@samsung.com
Kurt Cornelis, Service Manager Telecom
k.cornelis@samsung.com
Bruno De Koninck, Service Manager Witgoed
b.koninck@samsung.com 

ALGEMEEN
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Service website en instructievideo’s
De Samsung Service website biedt informatie over allerlei servicegerelateerde onderwerpen zoals garantie-informatie,
gebruiksaanwijzingen, software downloads, hulp en probleemoplossing, nieuws en mededelingen. Daarnaast biedt de site
een overzicht van de verschillende servicetypes en service- en reparatieadressen. Ook kan hier online Home Service worden
ingepland voor Groot Witgoed en Televisie. Via de Service website is ook ons YouTube-kanaal bereikbaar met veel How-To
filmpjes. Deze filmpjes laten zien hoe mogelijke problemen met een Samsung-product voorkomen kunnen worden.
http://www.samsung.com/be/support

Self-Service mogelijkheden

Service website 

my Samsung

Online 
Troubleshoot 

Samsung youTube
Channel

Remote Service 
mobile en Tv

Mobiele telefoons en tablets die gebruikmaken van het 
Android-systeem kunnen met Kies 2.0 worden verbonden 
met een PC. Zo wordt de inhoud van de apparaten eenvoudig 
gesynchroniseerd. Zodra de apparaten verbonden zijn, 

informeert Kies 2.0 automatisch over de nieuwste firmware-
versies waarmee de functionaliteit van mobiele telefoon of 
tablet wordt verbeterd.

via onderstaande link kan Kies 2.0 worden gedownload: 
http://www.samsung.com/be/support/usefulsoftware/KIES/JSP 

ALGEMEEN

Onderdelen en Accessoires
Voor onderdelen en accessoires heeft Samsung de volgende 
punten ingericht waar deze besteld kunnen worden.
 
Voor diverse Samsung producten: 
http://www.samsungonderdelen.com

Accessoires voor Samsung Mobile producten kunnen worden
besteld bij: http://www.smacc.nl
 
Direct na aankoop kunnen ontbrekende accessoires worden
aangevraagd via accountmanager.

Algemene garantiebepalingen
Vertoont een Samsung-product tijdens de garantieperiode
en bij normaal gebruik en onderhoud een defect, dan kan
de klant het product retourneren aan de dealer waar het
oorspronkelijk is gekocht. De verplichting van Samsung en
de door haar aangewezen erkende servicecentra beperkt
zich tot reparatiekosten en/of vervanging van het product
waarvoor de garantie geldt. 

garantietermijnen 
SSD (Solid State drives)  36 maanden
Audio    24 maanden
DVD & Blu Ray   24 maanden
E-Books    24 maanden
Fotocamera  24 maanden
Home Theater   24 maanden
Inductiekookplaten  24 maanden
Inbouwoven   24 maanden
Koelen & vriezen   24 maanden
Magnetron   24 maanden
Mobiele telefonie   24 maanden
Monitoren < 30”   24 maanden
MP3    24 maanden
NotePC    24 maanden
ODD (CD/DVD)   24 maanden
Photoframes   24 maanden
Printers (B2C)   24 maanden
Projectoren   24 maanden
Set Top Box   24 maanden
Stofzuiger   24 maanden
Tablet    24 maanden
TV    24 maanden
Wassen & drogen   24 maanden

De garantietermijn gaat in op de datum van de originele
productaankoop door de eerste eindgebruiker. Garantie
is enkel geldig als het product met het oorspronkelijke
aankoopbewijs wordt opgestuurd. Op het aankoopbewijs
dienen naam en adres van de verkoper, datum en plaats van
aankoop, producttype en IMEI-nummer (mobiele telefoon) of
ander serienummer (accessoires) duidelijk vermeld te staan.
Handgeschreven documenten worden niet aanvaard.

Samsung verleent eveneens garantie op de accessoires die
in de verpakking van het product aanwezig zijn, behoudens
accu’s, batterijen en overige verbruiksartikelen.

Tijdens de periode vereist voor reparatie wordt de garantie-
termijn opgeschort. Door reparaties of vernieuwing van 
defecte onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd 
of vernieuwd. De oorspronkelijke garantietermijn blijft dan 
van toepassing, of het product krijgt een garantie van drie 
(3) maanden na reparatiedatum. Dit is afhankelijk van welke 
termijn langer is.

Indien reparatie of vervanging niet onder de garantie valt,
behoudt Samsung zich het recht voor de klant hiervoor
kosten in rekening te brengen.

Garantie geldt voor nieuwe apparatuur verkocht door
Samsung Electronics Benelux en gekocht in de Benelux.

Scan deze QR-code voor 
een directe link naar het 
Samsung YouTube kanaal 
met instructievideo’s.

ECHT HANDIG
DIE SAmSUng
UITlegvIDeO’S
OP yOUTUBe
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Garantiebeperkingen*

De garantie geldt niet in de volgende gevallen:
•  Op software, data en inhoud;
•  Bij periodieke controles, onderhoud, normale slijtage,
 bij defecten veroorzaakt door ruwe behandeling of
 ongeoorloofd gebruik;
•  Op mechanische defecten (gebroken antenne, gebro-

ken displays, valschade, gebogen printplaat etc.);
•    Op elektrische schade (te hoge voltage door gebruik  

van niet originele accessoires zoals batterij, lader etc.);
•  Bij opening, aanpassing of reparatie door niet erkende
 servicecentra;
•  Bij gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt
 model-, serie-, IMEI- of productnummer van het product;
•  Voor diensten uitgevoerd door derden, door niet erken-

de servicecentra of door de klant zelf (zoals installatie-,
 configuratie- en software-downloads);
•  Voor gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte 

informatiedragers meegeleverde software;
•  Indien het product is blootgesteld aan vocht, damp of
 extreme temperaturen, omgevingscondities of snelle
 wisselingen van dergelijke omgevingscondities, corrosie,
 oxidatie, morsen van voedsel of vloeistof of aan de
 invloed van chemische producten;
•  Indien het defect te wijten is aan het gebruik van een 

niet origineel Samsung product;
•  Als de batterijen niet zijn opgeladen met een door
 Samsung goedgekeurde oplader;
• Bij aangebrachte wijzigingen in de aankoopfactuur;
• Na de garantietermijn.

Schade
Ieder verkooppunt draagt de verantwoordelijkheid om 
binnenkomende goederen op schade te controleren. 
Omdat het onmogelijk is ieder product afzonderlijk uit 
te pakken, beperkt deze verantwoordelijkheid zich tot 
het controleren op doosschade. Doosschade moet direct 
worden vermeld op de vrachtbrief.

Alle vervoersschade die ontstaan is vanaf het Samsung
Electronics Benelux B.V. distributiecentrum, dient binnen
48 uur na ontvangst door de erkende distributeur schrif-
telijk te worden gemeld bij de verkoopafdeling van de
productgroep van Samsung Electronics Benelux B.V.

IT:  itdsales.be@samsung.com
Bruingoed:  d.noterman@samsung.com
Witgoed:  wim.s@samsung.com 

Bovenstaande geldt enkel voor rechtstreekse leveringen
vanuit Samsung. Indien een product niet rechtstreeks
door Samsung is aangeleverd kan eventuele schade op  
de volgende wijze worden gemeld:
•  Voor leveringen van een distributeur of groothandel via
	 de	desbetreffende	leverancier;
• Voor retourgeleverde reparaties via het onderhavige
 Samsung service- en reparatiecentrum.

Defect On Arrival-regeling
Een Samsung-product komt in aanmerking voor de
DOA-regeling wanneer de consument het product binnen
7 kalenderdagen na aankoop bij de dealer defect terug-
brengt. Vervolgens dient de dealer het product binnen
14 kalenderdagen aan te leveren bij het door Samsung
geautoriseerde reparatiecentrum om het defect te laten
controleren. Voor Groot Witgoedproducten (Koelen, 
Wassen, Drogen) dient de verkoper het product binnen 
14 dagen na aankoop door de consument bij Samsung 
aan te melden. Het is van groot belang dat (een kopie van) 
het aankoopbewijs bij het defecte apparaat aanwezig is. 
Ontbreekt (een kopie van) het aankoopbewijs, dan komt 
het product niet in aanmerking voor de DOA-regeling. 
Het defecte product wordt dan onder de standaard garan-
tievoorwaarden hersteld en geretourneerd aan de dealer.

Hieronder vindt u een overzicht van de DOA-regels:
•   Het defect moet binnen 7 kalenderdagen na aankoop 

van de eindgebruiker worden aangemeld bij de dealer;
•  Het defecte product wordt binnen 21 kalenderdagen 

na aankoop door eindgebruiker aangeboden bij het 
Samsung reparatiecentrum;

•  Op de verzenddocumenten staat duidelijk vermeld dat 
het een DOA-aanvraag betreft;

•  Het aankoopbewijs of een kopie daarvan is bijgevoegd;
•   Er is een duidelijke en volledige klachtomschrijving 

bijgesloten;
•  Het apparaat is verkocht door Samsung Electronics Benelux;
•  Het apparaat is in “nieuwstaat”;

•  Het apparaat vertoont geen val-, stoot-, vocht- of 
 transportschade;
•  Het defect is niet te wijten aan onoordeelkundig gebruik;
•   Demo- of showroommodellen zijn uitgesloten van de 

DOA-regeling;
•  Het apparaat zit in de originele verpakking en is  

compleet;
•   Het een defect accessoire betreft (batterij/lader). 

Samsung stuurt het vervangende artikel onmiddellijk 
naar de klant om een DOA te vermijden;

•  De meest recente firmware is geïnstalleerd op het  toestel;
•   Defecte Groot Witgoedproducten zijn binnen  

14 kalenderdagen na verkoop bij Samsung aangemeld.

Voldoet een ingestuurd product niet aan een van de 
DOA-voorwaarden, zal het product onder de standaard 
garantievoorwaarden worden hersteld of geretourneerd 
naar de dealer.

een paar belangrijke opmerkingen: 
A.   Alleen werkelijk defecte producten komen in aanmer-

king voor de DOA-regeling. Nadat het defect is gecon-
stateerd door de Samsung Service Partner, wordt de 
DOAregeling in gang gezet. Het aankoopbewijs dient in 
alle gevallen aanwezig te zijn. Handgeschreven bonnen

 worden niet geaccepteerd.
B.  In geval van In Home Service-modellen (Groot Witgoed
 en Televisie) wordt bij voorkeur een reparatie op locatie
 uitgevoerd. Dit is vele malen sneller dan een  
 DOA-procedure.
C.  Winkelvoorraad is uitgesloten van de DOA-regeling
 en wordt na reparatie geretourneerd aan de dealer.
D.  Problemen ontstaan door externe software zijn
 uitgesloten van de DOA-regeling. In veel gevallen zijn
 deze problemen te verhelpen door het apparaat terug
 te zetten in de fabrieksinstellingen.

* Gevallen die niet onder de Samsung-fabrieksgarantie vallen zijn niet beperkt tot bovengenoemde gevallen.

ALGEMEEN
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Oxidatie- en valschade bij telecomproducten
Is het defect aan het toestel te wijten aan vocht- of 
valschade zal het toestel in geval van oxidatieschade 
binnen de garantieperiode (met geldige aankoopfactuur) 
de eerste keer kosteloos en niet gerepareerd worden 
teruggestuurd aan de opdrachtgever. Buiten de garantie-
periode wordt er een prijsopgave opgemaakt.

De vochtschade wordt zo goed mogelijk verwijderd zodat het 
toestel weer functioneert. Er kan echter geen verdere garantie 
op het toestel worden verleend. Vocht heeft een corroderende 
werking op elektronica waardoor de kans bestaat dat het 
toestel na verloop van tijd weer een defect vertoont.

Door de eerder geconstateerde vochtschade valt een 
toekomstige reparatie niet meer onder de fabrieksgaran-
tie. Ook kan geen aanspraak meer gemaakt worden op  
de standaard 3 maanden garantie op reparatie. Wordt 
geconstateerd dat het toestel nat is geweest, waarbij
bijvoorbeeld het vochtindicator label is geactiveerd, wordt
de reparatie als een buiten garantie reparatie behandeld
en wordt een prijsopgave opgemaakt.

In geval van valschade waarbij er aan de buitenkant van
het toestel duidelijke sporen van impact zichtbaar zijn,
wordt dit als een buiten garantie reparatie behandeld.
 
Belangrijk voor mobiele telefoons 
Een externe, onafhankelijke leverancier levert de SIM-kaart
en het mobiele en/of andere netwerk of systeem waarvan
het product gebruikmaakt. Samsung aanvaardt daarom
onder deze garantie geen aansprakelijkheid voor werking,

beschikbaarheid, dekking, dienstverlening of bereik van
dat mobiele of andere netwerk of systeem.
Voordat een door Samsung erkend servicecentrum het
product kan repareren of vervangen, kan het nodig zijn dat
de leverancier eerst het Sim-lock of een andere vergrende-
ling verwijdert. Neem in dat geval eerst contact op met de
beheerder om het product te ontgrendelen.

Maak back-ups of leg alle belangrijke op het product
opgeslagen data en gegevens schriftelijk vast. Tijdens
reparatie of vervanging van het product kunnen content
en gegevens verloren gaan. Samsung is in geen geval
aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan
ook als gevolg van verlies, beschadiging of aantasting van
data of gegevens tijdens reparatie of vervanging van het
product.

Reparatiestatus 
Voor Mobile kan de klant op de volgende websites de 
status van zijn/haar reparatie bekijken:

Dynafix:
www.dynafix.com - klantenservice - traceer uw reparatie

Solid vision:
www.gsmrepareren.nl

Teleplan:
www.e-repair.nl

DIl:
www.dil.lu

Telecomproducten
mobiele telefoons, Android Tablets en Android camera’s

Geautoriseerde Telecom Service Partners

DynAfIx
Daelderweg 21

6361 HK Nuth

Nederland

Tel: +31900-3962349 (€ 0,45 pm)

E: support.helpdesk@dynafix.com

http://www.dynafix.com

Walk-In Servicebalie aanwezig

SOlID vISIOn
Polakweg 26

2288 GG Rijswijk

Nederland

Tel: +3170-3073107

E: info@solid-vision.com

http://www.solid-vision.com

Walk-In Servicebalie aanwezig

TelePlAn COmmUnICATIOnS Bv
Werner von Siemensstraat 15-17

2712 PN Zoetermeer

Nederland

Tel: +3179-3304300

E: csrepair@teleplan-comm.com

http://www.teleplan.com

DIl
211 Rue des Romains

8041 Bertrange

Luxemburg

Tel: +352 2611001

E: info@dil.lu

http://www.dil.lu

TELECOM- 
PRODUCTEN
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Aanvullende DOA-voorwaarden IT
Notebook softwareproblemen die door een recovery
(via SRS of de bijgeleverde software) verholpen kunnen
worden, vallen niet onder technische defecten;

Servicetype en Reparatieproces
monitoren (<30inch), e-Books en notebooks kennen 
het volgende herstellingproces: Carry-In
 
Printers kennen 2 soorten serviceafhandeling, deze zijn
afhankelijk van het Samsung-product en -model:

•   Mono LBP (ML): vanaf ML-28xx series geldt On-Site Service,
 voor alle overige geldt Pick-Up & Return Service.
• Mono MFP (SCX): vanaf SCX-47xx series geldt On-Site
 Service, voor alle overige geldt Pick-Up & Return Service.
• Color LBP (CLP): vanaf CLP-4xx series geldt On-Site Service,
 voor alle overige geldt Pick-Up & Return Service.
• Color MFP (CLX): vanaf CLX-41xx series geldt On-Site
 Service, voor alle overige geldt Pick-Up & Return Service.

Projectoren en Photo frames
Deze producten kennen een Carry-In Service:
De dealer kan het defecte product zelf versturen naar het
geautoriseerde Samsung reparatiecentrum. Het is hierbij
buitengewoon belangrijk dat het artikel deugdelijk wordt
verpakt voor transport. Na identificatie van het eventuele
defect wordt het product indien mogelijk hersteld en
geretourneerd aan de dealer.

garantieafhandeling HDD
De volledige Samsung HDD-divisie is overgenomen door
Seagate. Op alle HDD’s is de Seagate “warranty policy”  
van toepassing. Wij verwijzen u daarom door naar
http://www.seagate.com voor de details over de garantie-
afhandeling van HDD’s. Neem contact op met Seagate via
http://www.seagate.com/www/en-gb/about/contact_us 
of via het contact center (00.800.4732.4283).

garantieafhandeling ODD (DvD en Blu-Ray modules)
Deze producten kennen een Carry-In Service. Raakt het
product tijdens de garantieperiode defect bij normaal 
gebruik, dient de dealer of eindklant te zorgen voor 
verzending. Defecte DVD- en Blu-Ray-modules kunnen 
rechtstreeks aangemeld worden bij onze Servicepartner 
“Hanaro Hungary Kft.”.

Tel: +36 23 532671
Fax : +36 23 532670
E: rma.hu@hanaro.eu
Website voor technische informatie, downloads etc.:
http://www.samsungodd.com

garantieafhandeling SSD
Deze producten kennen een Pick-Up & Return Service.
Defecte SSD-modules kunnen rechtstreeks aangemeld
worden bij onze Servicepartner “Hanaro Computer Europe
BV”. Er dient een RMA nummer aangevraagd te worden,
dit kan via telefoon, fax of e-mail.

Tel: +31 (0)493 322 330
Fax: +31 (0)493 322 331
E: samsungmemory@hanaro.eu
 
garantieafhandeling toner 
Blijkt tijdens de eerste ingebruikname van een nieuw
gekochte officiële Samsung-toner (of inkjet cartridge)

waarbij alle installatie-instructies in de handleiding correct
zijn opgevolgd dat het product niet goed functioneert?
Toner of cartridge kan dan worden teruggebracht naar de
verkopende partij. De verkoper kan toner of cartridge
vervolgens retourneren aan de officiële Samsung supplies
distributeur waar het product is aangekocht.

Op iedere aangekochte printertoner geldt vanaf de
aankoopdatum een garantie van zes (6) maanden.
Deze garantie geldt alleen voor tonerdefecten. Toners zijn
verbruiksartikelen en hebben een “lifetime” die wordt
aangeduid in pagina’s. Deze zogenaamde “lifetime” is
veelal gebaseerd op een maximale printdichtheid van 5%.

IT-producten 

gevACOm.
Zoomstraat 3a

9160 Lokeren

België

Tel: 09 348 78 38

E: info@gevacom.be

vIDeP 
Bredastraat 143

2060 Antwerpen

België

E: info@videp.be

http://www.videp.be

TeKnOlOgIC.
Katwilgweg 2

2050 Antwerpen

België

E: servicedesk@technologic.eu

COmSeRve neTWORK
neTHeRlAnDS B.v.
Ruwekampweg 11

5222 AT ‘s-Hertogenbosch

Nederland

E: samsung@comserve-nl.com

HAnARO HUngARy KfT. 
Verebély László utca 2.

2051 Biatorbágy, Hongarije

Tel: +36 23 532671

Fax: +36 23 532670

E: rma.hu@hanaro.eu

Info: www.samsungodd.com

HAnARO eUROPe B.v.
Florijn 8

5751 PC Deurne

Nederland

Tel: +31 (0)493 322 330

Fax: +31 (0)493 322 331

E: samsungmemory@hanaro.eu

IT-PRODUCTEN

Printers, monitoren, note PC, e-Books, Projectoren en Photo frames

Geautoriseerde IT Service Partners
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Het geautoriseerde Samsung service- en reparatiecen-
trum beoordeelt of er aanspraak kan worden gemaakt
op de garantieregeling. Samsung draagt geen verant-
woordelijkheid voor gevolgschade. De garantietermijn
wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van
garantiewerkzaamheden. Bepalingen zoals opgenomen
in deze handleiding zijn niet van toepassing voor
professioneel gebruik van producten.
 
Home Service voor Televisie en Groot Witgoed
Een defect product is vervelend, zeker als reparatie
vervolgens dagenlang op zich laat wachten. Samsung
biedt daarom Home Service aan voor televisies van 
37 inch en groter. Deze service geldt ook voor Samsung 
Groot Witgoed en inbouwapparatuur.

Online inplannen Service aan huis
Door de reparatie online aan te melden, kan er direct een
afspraak worden gemaakt op een door de klant gewenste
datum. Dit gebeurt via:
http://www.samsung.com/be/support

Self Service voor Televisie
In veel gevallen kan een probleem met een televisie
worden verholpen door een softwareupdate. Neem
contact op met het Service- en Informatiecentrum via
telefoonnummer 02 2012418. De Samsung-medewerkers 
kunnen eenvoudig achterhalen of het probleem is te 
verhelpen door het installeren van de nieuwste software. 
Dit kan vaak online of via een toegestuurde USB stick.

Online Troubleshoot
Alvorens een reparatieverzoek online in te plannen op
www.samsung.com doorloopt men een troubleshoot.
Deze troubleshoot is dusdanig opgesteld dat indien
mogelijk een onnodig reparatie wordt voorkomen. Een
eventuele oplossing wordt hierbij ondersteund met een
instructie. Zodra blijkt dat het probleem niet door de
consument zelf verholpen kan worden, is de mogelijkheid
om een reparatieverzoek in te dienen. 

Carry-In reparaties
Defecte Samsung producten die niet onder de Home
Service voorwaarden vallen, dienen door de klant of de
dealer te worden verstuurd naar het geautoriseerde
Samsung service- en reparatiecentrum. Samsung biedt
daarom Carry-In Service aan voor televisies kleiner  
dan 37 inch. 

Consumentenelektronica 
Bruingoed en Witgoed 

eCARe RIjen 
(gROOT WITgOeD) 
Tel: 03 2022432

E: planning-rijen@e-care.nl

Online aanmelden:

http://samsung.com/be/support

Directe afspraak per telefoon :

Tel : 02 201 24 18

vIDeP
(TelevISIe) 
Tel: 03 2011540

E: info@videp.be

Online aanmelden:

http://samsung.com/be/support

Directe afspraak per telefoon :

Tel : 02 201 24 18

vIDeP
Bredastraat 143

2060 Antwerpen

België

E: info@videp.be

http://www.videp.be

Walk-in Service
Voor bruingoed is het ook mogelijk om het defecte
product ter reparatie af te leveren bij de servicebalie
van het Samsung service- en reparatiecentrum. De
openingstijden van onderstaande servicepunten kunnen
variëren, wij adviseren eerst te bellen voor de juiste
openingstijden. 

Fotocamera
Defecte fotocamera’s kunnen worden verstuurd naar 
het Samsung geautoriseerde reparatiecentrum.
 

CONSUMENTEN
ELEKTRONICA

Walk-In vestiging:

Online inplannen Service aan huis

Voorbeeld van één van onze Walk-in centres



18 19



SAmSUng SeRvICe & InfORmATIeCenRUm
nederland +31 (0)900 SAMSUNG / +31 (0)900 726 78 64 (€ 0,10 per minuut)

België +32 (0)2 201 24 18

Luxemburg  +352 (0)261 03 710

Of ga naar www.samsung.com en klik op ‘service’.

Drukfouten	en	technische	wijzigingen	voorbehouden.	Specificaties	kunnen	zonder	nadere	aankondiging	worden	gewijzigd.	
© Copyright Samsung Electronics Benelux 2013.


