POGOJI IN DOLOČILA
Spomladanska ponudba 2019
OB NAKUPU NAPRAVE SAMSUNG Galaxy Note9 dobite kot darilo Samsung Galaxy A40

1. Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica v Ljubljani, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: "Samsung") organizira promocijo naprave SAMSUNG Galaxy Note9, del katere je
pridobitev Samsung Galaxy A40, kot darila pod določenimi pogoji,navedenimi v nadaljevanju.
Priporočena maloprodajna vrednost darila je 259,90€.
2. NAMEN IN TRAJANJE REGISTRACIJE NAPRAVE
Samsung organizira registracijo naprav SAMSUNG Galaxy Note9 kupljenih na območju Slovenije v
pooblaščenih Samsung trgovinah, ter pri njihovih uradnih partnerjih v obdobju od 19.4. do 1.6.2019
Registracija poteka preko posebne spletne strani, in sicer: www.samsungpomlad2019.com. Registracija
naprav se lahko izvede v obdobju od 19.4. do 20.6.2019. Vsak kupec, ki registrira svojo napravo v skladu
s temi pogoji in določili, bo brez dodatnih stroškov prejel Samsung Galaxy A40 na svoj naslov. Promocija
velja do 1.6.2019 ali do izteka zalog (1000 kos).
3. POGOJI ZA REGISTRACIJO NAPRAVE
Registrirate lahko katero koli napravo SAMSUNG Galaxy Note9, ki je bila kupljena v obdobju od 19.4. do
1.6.2019 v naslednjih pooblaščenih Samsung trgovinah na območju Republike Slovenije: Telekom
Slovenija (Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) ter pri njegovih uradnih partnerjih, A1
(A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134b, SI-1000 Ljubljana) ter pri njegovih uradnih partnerjih, Telemach
(Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče ) ter pri
njegovih uradnih partnerjih, Big Bang (Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o., Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, Slovenija), Harvey Norman (Harvey Norman Trading družba za trgovino d.o.o., Letališka cesta
3D, 1000 Ljubljana).T2 ( T-2 d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana ), enaa.com (Gambit trade d.o.o.
Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija), Mimovrste.com (MIMOVRSTE d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 21, 1000 Ljubljana) in Mtehnika (Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana ), ECE shop
(ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje, Slovenija, EU), Samsung Center Citypark Ljubljana, (SGERM
d.o.o.,Beloruska ulica 7, 2000 Maribor)
4. POSTOPEK ZA REGISTRACIJO NAPRAVE
Za pridobitev darila - Samsung Galaxy A40, mora kupec registrirati kupljeno napravo SAMSUNG Galaxy
Note9 v obdobju 19.4. do 20.6.2019 na spletni strani www.samsungpomlad2019.com.
Postopek registracije vključuje vnos podatkov, potrebnih za uspešno registracijo in za to je potrebno
vnesti: ime, priimek, naslov in pošto kupca za dostavo, e-poštni naslov kupca, mesto nakupa ter priložitev
dokazila/dokumenta/računa/aneksa oziroma slike iz katerega mora biti viden IMEI aparata ter prav tako
datum nakupa aparata.
V kolikor na računu IMEI oziroma serijska (15-mestna) številka aparata ni vidna, priložite poleg računa še
sliko škatle telefona kjer je viden IMEI. S klikom na gumb za pošiljanje podatkov kupec predloži svoje
podatke Samsungu v pregled, ali je nakup veljaven in izveden v predvidenem časovnem obdobju.
Če je nakup naprave pravilen in potrjen, bo kupec prejel Samsung Galaxy A40, na svoj poštni naslov po
20. maju, najkasneje pa do 15.7.2019. Kupec bo o tem obveščen preko elektronske pošte na e-poštni
naslov, ki je naveden v registraciji. Za uspešno zaključitev postopka registracije je potrebno soglašati s
temi pogoji in določili. Kupec lahko tudi neodvisno preveri stanje registracije s poslanim e-sporočilom na
e-poštni naslov: Samsungpomlad2019@janustrade.si

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki kupca, ki vpiše svoje podatke (se registrira) na spletni strani
www.samsungpomlad2019.com se zbirajo in obdelujejo v skladu s politiko o zasebnosti družbe Samsung
in v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov pri podizvajalcih, ki so
pooblaščeni za zagotavljanje Samsung Galaxy A40. Ti podatki se lahko dajo na voljo odgovorni osebi v
podjetju Samsung, ki bo v sodelovanju z Janus Trade (Janus Trade, d.o.o., Koroška cesta 53c, 4000 Kranj),
imela dostop do vaših osebnih podatkov izključno za namene pošiljanja darila (Samsung Galaxy A40),
vam. Janus Trade bo obravnaval te podatke v skladu s politiko o zasebnosti Samsung ter v
skladu z ustreznimi predpisi Republike Slovenije in jih ne bo dal na voljo tretjim osebam.
Če kupec ne želi razkrivati svojih osebnih podatkov Samsungu, ne more sodelovati v predmetni promociji.
6. SPREMEMBA POGOJEV UPORABE
Samsung si pridržuje pravico do spremembe teh določil in pogojev kadarkoli s predhodnim
obvestilom kupcem.

