PRAVILA PROMOCIJSKE ZAMENJAVE
7. avgust – 22. avgust 2019
1. Organizator promocijske zamenjave
Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Dunaj, Avstrija (v
nadaljevanju: "Samsung") v skladu s temi Pravili promocijske zamenjave (v nadaljevanju: "Pravila")
organizira promocijsko akcijo za kupce sledečih Samsung naprav: Samsung Galaxy Note10 ali
Samsung Galaxy Note10+ (v nadaljevanju: "Promocijska zamenjava").
2.

Trajanje promocije in krajevna veljavnost

Promocijska zamenjava je dostopna posameznikom in pravnim osebam, ki kupijo Samsung Note10 ali
Samsung Note10+ v obdobju predprodaje tj. med 7. in 22. avgustom 2019 (v nadaljevanju:
"Promocijsko obdobje") za lastne potrebe. Obdobje Promocijske zamenjave in obdobje
predprodaje sovpadata. Promocijska zamenjava je krajevno omejena na teritorij Republike Slovenije.
3.

Promocijska zamenjava

Promocijska zamenjava ponuja kupcem možnost izkoristiti pravico do prihranka v Promocijskem
obdobju pri nakupu nove Samsung Galaxy Note10 ali Samsung Galaxy Note10+ naprave (v
nadaljevanju: "Naprava" in skupaj: ”Naprave“), kupljene pri Samsungovem pooblaščenem
prodajnem partnerju, če po izvedbi nakupa kupec dostavi svojo staro mobilno napravo v odkup. Stari
mobilni telefon predstavlja vsak originalen mobilni telefon, nakup katerega je bil opravljen pred 7.
avgustom 2019 in katerega ocenjena vrednost je večja od 80 EUR (v nadaljevanju: "Stari mobilni
telefon").
Z nakupom Naprave kupec pridobi pravico do znižanja cene v vrednosti 100 EUR (DDV vključen).
Navedene vrednosti znižanja cene v času nakupa Naprave pri Samsungovem prodajnem partnerju ni
možno izplačati v denarju, niti ni možno pridobljene pravice prenesti na tretjo osebo.
Cenitev vrednosti in odkup Starega mobilnega telefona bo izvedel pooblaščeni Samsung odkupni
partner v skladu s točko 6 teh Pravil. Ocena odkupne vrednosti se lahko izvede preko spletne strani
Samsungovega odkupnega partnerja, medtem ko Stari mobilni telefon kot predmet odkupa dostavi
Samsungovemu odkupnemu partnerju kupec po pošti. Odkupna vrednost Starega mobilnega telefona
se določi v skladu s trenutnim stanjem naprave, pri čemer parametri, odločilni za določitev odkupne
vrednosti Starega mobilnega telefona, predstavljajo poslovno odločitev Samsungovega odkupnega
partnerja in Samsung nanje nima vpliva. Odkupni partner med drugim vpošteva sledeče okoliščine pri
določanju vrednosti: splošno stanje Starega mobilnega telefona na dan nakupa, delovanje /
nedelovanje Starega mobilnega telefona, model in leto izdelave. Med Promocijskim obdobjem lahko
kupec že pred nakupom Naprave opravi cenitev Starega mobilnega telefona in se seznani z odkupno
vrednostjo. Stari mobilni telefon, katerega ocenjena vrednost je enaka ali nižja od 80 EUR, ne more
biti vključen v promocijsko zamenjavo in takšna naprava se ne more obravnavati kot Stari mobilni
telefon. Ne glede na navedeno opozarjamo, da sta cenitev in odkup izvedena izključno pod pogoji
Samsungovih odkupnih partnerjev.
Če se kupec po nakupu Naprave odloči za možnost odkupa Starega mobilnega telefona, je dolžan
izročiti Stari mobilni telefon odkupnemu partnerju v cenitev in odkup najkasneje do 13. septembra
2019. Ob izročitivi Starega mobilnega telefona v odkup je kupec Samsungovemu odkupnemu
partnerju dolžan predložiti dokaz o nakupu nove Naprave, s katerim je pridobil(a) pravico sodelovati v
Promocijski zamenjavi, in sicer (a) originalni račun in izjavo o skladnosti; ali (b) sporazum z
operaterjem iz katerega je razviden datum nakupa, kraj nakupa in IMEI številko Naprave, poleg
navedenega pa tudi predložiti IMEI številko Naprave. Odkupna cena Starega mobilnega telefona bo
kupcu izplačana s strani Samsungovega odkupnega partnerja na bančni račun kupca v skladu s
poslovno odločitvijo Samsungovega odkupnega partnerja.
4. Pogoji za sodelovanje v Promocijski zamenjavi

Da kupec pridobi pravico sodelovati v Promocijski zamenjavi, mora kumulativno izpolniti sledeče
pogoje:
§ Kupec kupi Napravo v Promocijskem obdobju;
§ Naprava je bila kupljena pri enem izmed pooblaščenih Samsungovih partnerjev na teritoriju
Republike Slovenije; Seznam pooblaščenih partnerjev je določen v točki 5 teh Pravil;
§ Naprava je kupljena za lastne potrebe in ne za nadaljnjo prodajo;
§ Kupec je lastnik Starega mobilnega telefona;
§ Kupec, ki se po nakupu Naprave odloči za odkup Starega mobilnega telefona, dostavi Stari
mobilni telefon z zahtevkom za cenitev in odkup Samsungovemu odkupnemu partnerju
najkasneje do 13. septembra 2019;
§ Kupec ob izročitvi Starega mobilnega telefona predloži Samsungovemu odkupnemu partnerju
dokaz o nakupu Naprave in IMEI številko kupljene Naprave v skladu s točko 3 teh Pravil.
5. Seznam pooblaščenih Samsung prodajnih partnerjev
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Telekom Slovenije, d.d.
A1 Slovenija d.d.
Telemach d.o.o.
T-2 d.o.o.
Samsung Center (BTC City Park), Sgerm d.o.o.
Big Bang, d.o.o.
HARVEY NORMAN d.o.o.
Mimovrste d.o.o.
EnaA (Gambit trade d.o.o.)

6. Samsungov odkupni partner
§
§

RAM2 d.o.o., Bratislavska cesta 7, Ljubljana, Slovenija;
Spletna stran za namene Promocijske zamenjave: www.samsung-trade-in.com/si

7. Rok za dostavo Naprave
Prevzem Samsung Naprave je možen na lokaciji Samsung prodajnega partnerja, kjer je bila Naprava
kupljena od 23. avgusta 2019 dalje. Možnost dostave naprave predstavlja poslovno odločitev
Samsung prodajnega partnerja, na katero Samsung nima vpliva.

8. Pravica do spremembe pogojev uporabe
Samsung si pridržuje pravico spremembe teh Pravil kadarkoli in iz utemeljenih razlogov, pri čemer se
zavezuje, da jih bo brez odlašanja javno objavil.

