
 

 

 

IŠBANDYKITE SAMSUNG GALAXY FOLD2 ARBA Z FLIP SERIJOS IŠMANIUOSIUS 

TELEFONUS 

(TOLIAU TEKSTE - AKCIJA) 

 

AKCIJOS SĄLYGOS 

 

 

Akcijos organizatorius 

1. Akciją  organizuoja UAB Premiumstore (toliau tekste – Organizatorius), registracijos 

numeris 304288706, registracijos adresas Krokuvos 13, 09314, Vilnius, Lietuva. 

Akcijos trukmė 

2. Akcijos laikotarpis prasideda 2021 balandžio 1d. ir baigiasi 2021 rugpjūčio 31 d. 

(toliau tekste – Akcijos laikotarpis). 

3. Akcija galioja – Lietuvoje, „Samsung“ vardo fizinėse parduotuvėse (toliau tekste – 

Parduotuvėse): 

Ozo g. 25, PC "Akropolis", LT-08217 Vilnius, tel.+37060559566 

Saltoniškių g. 9, PLC PANORAMA, LT-08105 Vilnius, tel. +37067188580 

Taikos pr. 61, PC Akropolis, LT-91182 Klaipėda, tel. +37067654494 

Karaliaus Mindaugo pr. 49, PC AKROPOLIS, LT-44333 Kaunas, tel. +37067255150 

 

Dalyviai 

4. Akcija galioja tik fiziniams asmenims, pasirašiusiems išbandymo Sutartį. 

 

Akcija 

5. Akcijos prekės yra Samsung Galaxy Fold2 ir Z Flip serijų išmanieji telefonai (modelių nr. 

SM-F916BZKASEB; SM-F916BZNASEB; SM-F707BZAASEB; SM-F707BZNASEB) (toliau 

tekste – Akcijos prekė). Akcijos laikotarpiu Parduotuvėse, pirkėjas turi teisę gauti vieną iš 

Akcijos prekių 14 (keturiolikos) dienų išbandymo laikotarpiui. Po išbandymo laikotarpio 

akcijos prekė turi būti grąžinama į Parduotuvę. 

6. Galioja bendrosios Parduotuvės pardavimo sąlygos, išskyrus atvejus, kai šiose taisyklėse 

aiškiai numatyta kitaip. 

 

Sutartis 

7. Akcijos organizatorius ir dalyvis pasirašo akcijos prekės išbandymo sutartį, pagal kurią 

organizatorius perduoda dalyviui akcijos prekę naudojimui, o dalyvis grąžina ją per ne 

daugiau kaip 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo akcijos 

prekės priėmimo-perdavimo akte nurodytos dienos. Sutartis baigia galioti akcijos dalyviui 

perdavus ir organizatoriui priėmus grąžinamą akcijos prekę. 

 

Papildomas Susitarimas 

8. Kartu akcijos organizatorius ir dalyvis pasirašo papildomą susitarimą, apibrėžiantį akcijos 

prekės vertę ir sąlygas akcijos dalyviui negrąžinus akcijos prekės: a) arba pirkimo 

išsimokėtinai be pabrangimo 20 (dvidešimčiai) mėnesių sutartis; b) arba nuomos sutartis, 



 

 

pagal kurią akcijos prekė dalyviui perduodama tik sumokėjus 400 EUR (keturių šimtų eurų) 

užstatą. Papildomas susitarimas yra abipusiai nutraukiamas pasibaigus akcijos prekės 

išbandymo sutarčiai ir abiems pusėms įvykdžius įsipareigojimus. 

 

Bendrosios nuostatos 

16. Organizatorius pasilieka teisę, pagrįstai ir laikantis galiojančių teisinių reikalavimų, 

pakeisti šios Akcijos sąlygas be išankstinio įspėjimo. 

17. Dalyvis neturi teisės dalyvauti Akcijoje, jei paaiškėja, kad Dalyvis nesilaikė šių Sąlygų 

arba tuo atveju, jei Dalyvis neteisėtai paveikė Akciją. 

18. Organizatorius neatsako už Akcijos sustabdymą dėl nenugalimos jėgos ar kitų 

aplinkybių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus. 

19. Akcijai yra taikomi Lietuvos teisės aktai. 

20. Jei Dalyviui kyla klausimų ar skundų dėl Akcijos, jis gali juos pateikti iki 2021 liepos 4 

d., skambindamas arba rašydamas į „Samsung“ vardo parduotuvę, kontaktais nurodytais 

Sąlygų 3 dalyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


