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1. Правила та умови програми «Students Care»  

1.1. Споживач має право взяти скористатися програмою «Students Care» (далі за текстом – 

«Програма»)  в період з 1 серпня 2017 р. по 31 серпня 2017 року включно.  

1.1.1. Під споживачами розуміються користувачі мобільних телефонів (смартфонів) торгової марки 

“SAMSUNG”, які є студентами вищих навчальних закладів України III-IV рівня акредитації, денної 

форми навчання, що засвідчено відповідним студентським квитком.  

1.2. Відповідно до умов Програми споживачеві надається  право на знижку в розмірі 50% від 

вартості екрана смартфону в разі механічного пошкодження екрана та подальшої його заміни за 

умови пред’явлення дійсного студентського квитка та якщо гарантійний строк на смартфон, 

встановлений виробником, не сплив на час звернення споживача.  

1.3. Споживач має право скористатися Програмою виключно 1 раз і виключно щодо 1 смартфону. 

1.4. Заміну екрана смартфону відповідно до Програми здійснюють винятково Уповноважені 

сервісні центри (УСЦ) в Україні, що мають відповідну акредитацію на заміну екранів мобільних 

пристроїв. 

1.5. Щоб скористатися Програмою споживач має попередньо зареєструвати свою участь, 

зателефонувавши до Інформаційного центру «Samsung Electronics Україна» за номером 0-800-502-

000 (дзвінки в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні) та при 

подальшому зверненні до УСЦ пред’явити студентський квиток, гарантійний талон на смартфон 

та/або розрахунковий документ з відміткою продавця про дату продажу.   

1.6. Умови інших програм та спеціальних пропозицій не застосовуються при зверненні до УСЦ 

відповідно до цієї Програми. 

1.7. Умови Програми не поширюються на інші запчастини в разі потреби їх заміни. У разі, якщо 

УСЦ виявить, що пошкодження смартфону призвело не лише до пошкодження екрана, але й інших 

деталей, вартість таких деталей та робіт щодо їх заміни споживач оплачує окремо відповідно до 

розцінок УСЦ.  

1.8. Програма діє в містах Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Вінниця, Чернівці, Луцьк, 

Кривий Ріг, Маріуполь, Полтава, Херсон, Рівне, Миколаїв, Чернігів,Черкаси, Ковель.  Адреси 

Уповноважених сервісних центрів (УСЦ) можна отримати, зателефонувавши до Інформаційного 

центру «Samsung Electronics Україна» або на сайті www.samsung.com/ua.  

1.9. Програма діє у зазначений в п.1.1. період на постійній основі або до внесення відповідних 

змін до правил Програми. 

 

2. Інші умови Програми  

2.1. Виробником є компанія “Samsung Electronics Co., Ltd.” («Самсунг Електронікс Ко., Лтд.»), що 

знаходиться за адресою: Республіка Корея, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон, 

Кенги-до, 16677, (Maetan-dong, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, 16677, Korea.  

http://www.samsung.com/ua


2.2. Організатором Програми «Students Care» є ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, 

м. Київ, вул. Льва Толстого, 57. 

2.3. Ці правила та умови Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом 

всього періоду дії Програми. Зміна та/або доповнення цих правил та умов Програми здійснюється 

шляхом оприлюднення Організатором нової редакції правил у тому ж порядку, що визначений 

для інформування про правила та умови Програми. Такі зміни та доповнення набувають чинності з 

моменту опублікування нової редакції правил на сайті: www.samsung.com/ua, якщо інше не буде 

визначене окремо.   

2.4. Усі спеціальні умови Програми надаються в натуральній формі, і споживач не має права 

вимагати від Організатора Програми, УСЦ або продавця грошового еквівалента. Жодні грошові 

виплати не здійснюються.  

2.5. Звернення до УСЦ з вимогою про замну екрану на умовах Програми  означає ознайомлення 

споживача з правилами Програми та повну згоду з ними.  


