
RREGULLORE E PROMOCIONIT 
“SAMSUNG GALAXY TAB S7” 

 
Përpara blerjes së pajisjes Samsung Galaxy Tab S7 dhe S7+, ju lutem lexoni rregulloren e promocionit 
“Samsung Galaxy Tab S7” (në vijim “Rregullorja”). 
 
 
1. Organizatori i promocionit 

 
Samsung Electronics Austria GmbH, me seli në Vjenë, në adresën Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Vjenë, 
Austri dhe me numër regjistrimi FN 217924b (në vijim “Organizator”) organizon promocionin e pajisjes  
Samsung Galaxy Tab S7 dhe Tab S7+. 
 
 
2. Kohëzgjatja e promocionit, përdoruesi dhe dhurata 

 
Promocioni i pajisjes Samsung Galaxy Tab S7 dhe Tab S7+ është i disponueshëm për përdoruesit në 
Republikën e Shqipërisë në periudhën nga data 05.08. deri më 20.08.2020 ose për periudhë më të shkurtër 
nëse përpara datës së mbarimit të promocionit përfundon stoku i Book Cover (ngjyrë të zi) (kodi i modelit: EF-
BT870PBEGEU | EF-BT970PBEGEU). 
 
Termi “përdorues” do të thotë të gjithë personat fizik dhe juridik me banim/seli në territorin e Republikës së 
Kosovës, të cilët blejnë pajisjen për nevojat e tyre dhe jo për ta rishitur. 
 
Përdoruesit të cilët, gjatë periudhës së promocionit, blejnë Samsung Galaxy Tab S7 ose Tab S7+, do të marrin 
si dhuratë Book Cover (ngjyrë të zi) (në vijim “Dhurata”). 
 
 
3. Dorëzimi i dhuratës 

 
Dorëzimi i dhuratave do të realizohet në periudhën nga 07.09.2020. vite deri në 26.09.2020., sipas të dhënave 
të siguruara nga përdoruesi gjatë blerjes. 
 
 
4. Shitësit e autorizuar të Samsung 

 
Blerja e Samsung Galaxy Galaxy Tab S7 dhe Tab S7+  është e mundshme vetëm pranë shitësve të mëposhtëm 
të autorizuar të Samsung: 

 
• Neptun 
• Aztech Electronics 
• Gjirafa50.com  

 
 
5. E drejta për të ndryshuar kushtet e promocionit 

 
Organizatori rezervon të drejtën që, në çdo moment, për shkaqe të justifikuara, të ndryshojë këtë Rregullore 
me detyrimin për ta publikuar pa vonesë. 
 
Kjo Rregullore publikohet më 05.08.2020, në faqen _______________, datë nga e cila hyn në fuqi. 
 
 


