
 

[QLED TV Bundle Promotion] 

Osta valittu QLED TV – Saat Galaxy Watch Active2 40mm Black tai Galaxy Tab S6 Lite Wifi 64GB 
Grey -tuotteen kaupan päälle 
 
Tämä tarjous on voimassa valittujen vuoden 2020 Samsung QLED TV -mallien (OVH noin 1 500 – 12 
010 EUR) oston yhteydessä valituilta jälleenmyyjiltä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. 
Tarjous koskee valittuja jälleenmyyjiä ja tiettyjä mallikoodeja, jotka löytyvät alta. Tarjous koskee 
kuluttajakauppaa (ei esimerkiksi yrityksiä), joka on tehty 25.1.–4.4.2021 välisenä aikana, eikä sitä voi 
yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjous on mahdollista hyödyntää vain kerran (1) per kuitti/lasku ja 
henkilö/kotitalous, joka täyttää kampanjavaatimukset. Vastaanottaaksesi valitsemasi lisätuotteen 
Samsungilta sinun on rekisteröitävä koko nimesi, sähköpostiosoitteesi sekä TV-ostoksesi kuitti ja 
sarjanumero osoitteessa samsung.com/fi viimeistään 4.5.2021. Rekisteröityessä saat yhden 
seuraavista lisätuotteista riippuen ostamastasi TV-mallista; 
 

1. yhden Galaxy Watch Active2 40mm Black (SM-R835FZKANEE) tuotteen arvoltaan noin 299 
EUR, kun ostat 2020 Q80T 75-85” tai Q90T 65-75”-mallin, tai 

2. yhden Galaxy Tab S6 Lite Wifi 64GB Grey (SM-P610NZAANEE) tuotteen arvoltaan noin 399 
EUR, kun ostat 2020 Q95T 65-85”, Q800T, Q900TS, Q950TS tai The Sero 43” -mallin.  

 
Tämän jälkeen Veddesta tarkistaa tiedot manuaalisesti. Rekisteröinnin tultua hyväksytyksi Veddesta 
lähettää lisätuotteen ilmoittamaasi osoitteeseen noin 40 arkipäivän kuluttua. Huomaathan, että 
mikäli lisätuote loppuu varastosta väliaikaisesti, lisätuotteen lähetys voi tapahtua myöhemmin kuin 
40 päivän kuluessa. Jos lisätuote loppuu varastosta, Samsungilla on oikeus sen sijaan tarjota 
vaihtoehtoinen tuote, jolla on vastaava arvo. Toimitukset vain Pohjoismaihin. Tarjous on voimassa 
ilmoitetun kampanja-ajan. Pyydämme, että kiinnität huomiota sähköpostitse tai tekstiviestinä 
tulevaan lähetysilmoitukseen. Mikäli lähetetty lisätuote jää noutamatta ja palautuu Samsungille, 
Samsung voi lähettää lisätuotteen toistamiseen enintään yhden (1) kerran kampanja-ajan aikana. 
 
Henkilötietojasi käsitellään kampanjaan osallistumisesi yhteydessä. Lisätietoa löydät Samsungin 

kyseistä kampanjaa koskevasta tietosuojailmoituksesta, jonka löydät osoitteesta 

https://www.samsung.com/fi/info/campaign-history/qledcamp2101pp. 

 

Kampanjaan kuuluvat mallikoodit ovat:  

Q80T 
QE75Q80TATXXC, QE85Q80TATXXC 
 
Q90T 
QE65Q90TATXXC, QE75Q90TATXXC 
 
Q95T 
QE65Q95TATXXC, QE75Q95TATXXC, QE85Q95TATXXC 
 
Q800T: 
QE65Q800TATXXC, QE75Q800TATXXC, QE82Q800TATXXC 
 
Q900TS: 
QE65Q900TSTXXC, QE75Q900TSTXXC 
 

https://www.samsung.com/fi/info/campaign-history/qledcamp2101pp


 

Q950TS:  
QE65Q950TSTXXC, QE75Q950TSTXXC, QE85Q950TSTXXC 
 
The Sero:  
QE43LS05TAUXXC 
 

Tarjous on voimassa seuraavilla jälleenmyyjillä: 

Telia, Elisa, DNA, Prisma, HiFi-Studio, Euronics, Gigantti, Power, Samsung.com/fi, Dustin, Electra, 

Veikon Kone (Elon).  

YLEISET EHDOT 

 

Osallistujat hyväksyvät nämä ehdot ja sitoutuvat niiden noudattamiseen. Kaikki tiedot tai ohjeet, 

jotka Samsung julkaisee kampanjasta sivulla http://www.samsung.com/fi/offer/qled-bundle-2021  

ovat soveltuvin osin osa näitä ehtoja. 

1. Järjestäjä on Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE - 164 40 Kista, 

Ruotsi (”Järjestäjä” tai "Samsung”). 

2. Tämä Kampanja ei koske tuotteita, jotka on ostettu huutokauppasivustoilta tai yksityisiltä 

jälleenmyyjiltä, vaan ainoastaan tuotteita, jotka on ostettu valituilta jälleenmyyjiltä. 

3. Kampanja koskee vain kuluttajia (ei esimerkiksi yrityksiä tai jälleenmyyjiä). 

4. Kaikki täydellisesti täytetyt vaatimukset (sisältäen koko nimen, sähköpostiosoitteen, kuitin/laskun 

ja sarjanumeron) on toimitettava meille viimeistään edellä mainittuun päättymispäivään mennessä. 

Tämän päivämäärän jälkeen vastaanotettuja vaatimuksia ei huomioida. Puutteellisesti täytetyt 

vaatimukset (ts. tapaukset, joissa kaikkia ohjeiden edellyttämiä tietoja ei ole toimitettu) ja virheelliset 

vaatimukset (kuten epäselvät ja lukukelvottomat kuitit/laskut) sekä vaatimukset, jotka eivät täytä 

kampanjan ehtoja, katsotaan pätemättömiksi. Osallistujalle ilmoitetaan rekisteröintisivulla, 

sähköpostitse tai puhelimitse, jos vaatimus on puutteellinen tai pätemätön. Samsung ei ole vastuussa 

menetyksistä, viiveistä tai vioittuneista tiedoista, jotka aiheutuvat vaatimuksen ilmoittamisen tai 

lähettämisen yhteydessä. Jos osallistuja ei ole vastaanottanut hänelle lähetettyä vahvistusta 72 

tunnin kuluessa, tai valittua tuotetta, joka on lähetetty hänelle 40 päivän kuluessa rekisteröinnistä 

(arkipäivinä), osallistujan on tehtävä ilmoitus asiasta osoitteessa http://support.veddestagruppen.se 

11.5.2021 mennessä. Veddesta ei käsittele tämän päivämäärän jälkeen tehtyjä ilmoituksia eivätkä ne 

ole enää päteviä kampanjassa. 

5. Samsung pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä vaatimukset, joiden 

Samsung ei katso täyttävän näitä ehtoja. Samsungilla ei ole velvollisuutta toimittaa valittua 

lisätuotetta, jos vaatimus on pätemätön. Samsungilla on tarvittaessa oikeus suorittaa kohtuullisia 

toimenpiteitä suojautuakseen petollisilta tai pätemättömiltä vaatimuksilta, kuten esimerkiksi 

pyytämällä henkilöllisyyden varmentamista ja muita osallistujaa koskevia tarpeellisia tietoja. 

Samsungilla on oikeus vaatia takaisin luovutettua lisätuotetta 30 päivän sisällä siitä, kun osallistuja 

palauttaa kampanjatavaran. 

6. Kampanja on Suomen lain alainen. Näiden ehtojen soveltamista koskevat kiistat ratkaistaan 

yleisessä tuomioistuimessa. Osallistujat voivat myös kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen 

http://www.samsung.com/fi/offer/qled-bundle-2021
http://support.veddestagruppen.se/


 

kiistan ratkaisua varten, mikäli lautakunnalla on valtuus käsitellä kiistaa. Kuluttajariitalautakunnan 

osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite www.kuluttajariita.fi.  

Euroopan komissiolla on lisäksi verkossa toimiva alusta riitojen ratkaisuun. Se on tarkoitettu ennen 

kaikkea muussa EU-maassa asuvalle kuluttajalle ja sen osoite on http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

7. Samsung ei vastaa kampanjan keskeytymisestä force majeure -syistä tai muista syistä, joihin 

Samsung ei voi vaikuttaa. 

8. Samsung pidättää itsellään oikeuden muuttaa kampanjan ehtoja kohtuullisessa määrin sekä 

voimassa olevan lainsäädännön ja yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Ilmoitamme sinulle 

tällaisista muutoksista ja sinulla on oikeus vastustaa sellaisia muutoksia, jotka asettavat sinut 

huonompaan asemaan verrattuna niihin ehtoihin, jotka olet jo hyväksynyt. 

9. Samsung ei vastaa eikä sitä voida pitää vahingonkorvausvelvollisena (a) vaatimuksista, jotka 

menetetään lähettämiseen liittyvien virheiden tai muiden seikkojen takia, joihin Samsung ei voi 

vaikuttaa; (b) myöhästyneistä, kadonneista, väärinlähetetyistä tai vahingoittuneista vaatimuksista; (c) 

virheistä tai vaurioista johtuvista tietokone- tai tietoliikennehäiriöistä; (d) keskeytyksistä, 

menetyksistä tai vahingoista, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa; tai (e) tulostus- tai painovirheistä 

kampanjaan liittyvissä materiaaleissa. 

Yksityisyys ja tietosuoja 

10. Tarjouksen hyödyntämiseksi sinun on annettava tiettyjä henkilötietojasi Samsungille. Kuvaus 

tästä on saatavilla osoitteesta https://www.samsung.com/fi/info/campaign-

history/qledcamp2101pp. Samsung kerää ja käsittelee näitä henkilötietoja kampanjan hallinnoimista 

varten. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 40 Kista, Ruotsi, toimii osallistujien 

henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Samsung noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä 

käsitellessään henkilötietojasi. Sinulla on oikeus (i) saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä 

siitä, mitä henkilötietoja Samsung käsittelee sinusta, (ii) saada virheelliset henkilötietosi oikaistua, (iii) 

vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sekä iv) pyytää pääsyä henkilötietoihisi taikka 

henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä (ns. siirto-oikeus). Sinulla on myös oikeus (v) koska tahansa 

peruuttaa antamasi suostumus. Mikäli haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai sinulla on 

mitään kysymyksiä liittyen siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä 

GDPR-onlineportaalissamme osoitteessa https://www.samsung.com/se/request-desk/ tai 

lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection.sena@samsung.com. Voit myös jättää 

valituksen asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että loukkaamme henkilötietojesi 

käsittelyn yhteydessä voimassaolevia lakeja. Kaikkien EU:n tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat 

löydettävissä täältä.  

http://www.kuluttajariita.fi/
http://ec.europa.eu/consumers/odr
https://www.samsung.com/fi/info/campaign-history/qledcamp2101pp
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