
 

 

Samsung QLED-teleri kampaania tingimused 

(Üldtingimused uuendatud 08.01.2021) 

(edaspidi – Kampaania) 

 

Kampaaniale kehtivad järgmised tingimused (edaspidi Tingimused). 

Kampaania korraldaja 

1. Kampaania läbiviija on SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi - Korraldaja), 

registreerimisnumber: 40003963909, aadress: Duntes 6, Riia, LV-1013, Läti. 

Kampaania kestvus ja kampaania territoorium 

2. Kampaania algab 1. detsembril 2020 ja lõpeb 31. jaanuaril 2021 (edaspidi – Kampaania 

periood). 

3. Kampaania läbiviimise territoorium on Eesti, Läti ja Leedu.  

4. Kampaaniatooteid saab soetada veebipoest ja lisas väljatoodud jaekauplustest (edaspidi 

– Kauplused).  

Osalejad 

5. Kampaanias saavad osaleda ainult eraisikud. 

6. Korraldaja esindajad ja Korraldaja poolt kampaaniasse kaasatud ettevõtete töötajad ei 

kvalifitseeru Kampaanias osalema. 

Kampaania 

7. Kampaaniatooted on alljärgnevas tabelis välja toodud Samsung QLED-teleri mudelid 

(edaspidi – Kampaaniatooted). Kampaania perioodil on ostjal (edaspidi – Osaleja) õigus 

iga Kauplusest ostetud Kampaaniatootega kaasa saada tasuta Samsung Galaxy Tab S7+ 

Wi-Fi või Galaxy S6 Lite Wi-Fi (tulenevalt ostetud Kampaaniatootest) (edaspidi – 

Kingitus) vastavalt alljärgnevale tabelile (edaspidi – Kingitus).   

 

Kampaania kood (QLED-

teleri mudel) 

Kingitus Kingitus 

(tahvelarvuti 

mudel) 

QE85Q950TSTXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE75Q950TSTXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE65Q950TSTXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE82Q800TATXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE75Q800TATXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE65Q800TATXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE65Q700TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE55Q700TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE85Q95TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE75Q95TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE65Q95TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE55Q95TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE75Q90TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE65Q90TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 



 

 

QE55Q90TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE85Q80TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE75Q80TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

QE65Q80TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Hall) SM-P610NZAASEB 

 

8. Kampaania kehtib ainult neile Kampaaniatoodetele, mille edasimüüjaks on Korraldaja. 

Ostja peab jaemüüja juures veenduma, et ostja poolt valitud toode kvalifitseerub 

Kampaanias osalemiseks. 

 

 

Kingitus 

 

9. Kingituse saamiseks peab Osaleja külastama veebilehte www.samsung.ee/christmas / 

www.samsung.lv/christmas / www.samsung.lt/christmas ja registreerima ostu kuni 

15.02.2021, (i) märkides järgneva teabe: ostu kuupäev, ostetud Kampaaniatoote 

mudeli- ja seerianumber, nimi, e-posti aadress; (ii) laadides üles müüki tõendava 

dokumendi jpg- või pdf-vormingus; ja (iii) nõustudes Tingimustega. 

10. Kui registreerumine ei toimu vastavalt neile Tingimustele, ei aktsepteeri Korraldaja 

registreerumist ning informeerib Osalejat sellest e-kirja teel.  

11. 4(nelja) tööpäeva jooksul pärast Tingimustele vastavat edukat registreerumist saab 

Osaleja märgitud e-posti aadressile unikaalse kampaaniakoodi koos juhistega Kingituse 

kättesaamiseks. Kingituse lunastamiseks tuleb vajutada e-kirjas välja toodud 

veebilingile,määrata veebiankeedis eelistatav kingituse kohaletoimetamise viis (Omniva 

pakiautomaat või DPD kuller) ning sisestada unikaalne kampaaniakood. 

12. Unikaalne kampaaniakood kehtib kuni 15.02.2021 ning see on ühekordselt kasutatav.  

13. Kingitusekohaletoimetamine on tasuta, tulenevalt Osaleja valikust kas siis Omniva 

pakiautomaati või DPD kullerteenusega.  Seejuures rakendatakse tarnija üldtingimusi v.a 

juhul, kui käesolevad Tingimused näevad sõnaselgelt teisiti ette. 

14. Kampaania raames pakutavate Kingituste arv on piiratud. Pärast saadaval oleva piirmäära 

ületamist ei ole tasuta Kingitusi võimalik enam taotleda ega kätte saada. Kingituste 

lõppemise korral avaldatakse jaemüüja veebilehel ja registreerumislehel märge „välja 

müüdud“ või muu sarnane teade. 

15. Kingitust ei saa vahetada raha vastu, asendada teise tootega ega tagastada. Käesolev 

säte ei mõjuta õigusaktidest ja tootja garantiitingimustest tulenevaid tarbijate õigusi.  

16. Kui Kampaaniatoode jaemüüjale defekti tõttu või muul põhjusel tagastatakse, on ostja 

kohustatud tagastama ka Kingituse. 

17. Kampaania on mõeldud jaemüügi- ja/või veebipoest ostjatele ning seda ei kohaldata 

edasimüügiks ostetavatele toodetele.  

 

 

Isikuandmete töötlemine 

18. Korraldaja kasutab Osaleja isikuandmeid ainult Kampaania elluviimise eesmärkidel. 

Osalejate isikuandmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel: isikuandmete kaitse 

üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek); isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 

lõike 1 punkt f (Korraldaja õigustatud huvi). Korraldaja õigustatud huvideks on tema 

seaduslike huvide ja isikustatud teadete saatmise kaitse.  

http://www.samsung.ee/christmas
http://www.samsung.lv/christmas%20/
http://www.samsung.lt/christmas%20/


 

 

19. Osalejate eraldiseisva nõusoleku alusel töötleb Korraldaja Osaleja isikuandmeid, et 

edastada Samsungi toodete ja teenuste kohta otseturunduse uudiseid, pakkumisi ja 

soovitusi (e-kirjadena). Antud isikuandmete töötlemine põhineb Eestis Elektroonilise side 

seaduse artikli 1031 lõikel 1, Lätis Infoühiskonna teenuste seaduse artikli 9 lõikel 1 ning 

Leedus Elektroonilise side seaduse artiklil 69. 

20. Korraldajale isikuandmete edastamine on vabatahtlik. Kuid, kui Osaleja ei esita 

Korraldajale Kampaanias osalemiseks nõutavat teavet, ei saa ta Kampaanias osaleda.  

21. Kui Osalejate isikuandmeid töödeldakse nende nõusolekul, on neil õigus oma nõusolek igal 

ajal tagasi võtta. See ei mõjuta siiski nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud töötlemise 

seaduslikkust. 

22. Isikuandmeid edastatakse ainult teenusepakkujatele, kes osutavad Korraldajale teenuseid 

nagu kampaania korraldamine, kommunikatsioon jne. Neile osapooltele edastatakse või 

neile luuakse juurdepääs isikuandmetele, et tagada Korraldajale vajalike teenuste 

osutamine.  

23. Osalejate isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik Kampaania 

läbiviimiseks. Kohtumenetluse algatamise korral võidakse isikuandmeid säilitada kuni selle 

protsessi lõpuni. Kui vastavalt õigusaktidele on isikuandmete säilitamine kohustuslik, 

järgib Korraldaja vastavaid reegleid. Kui Osaleja on andnud nõusoleku otseturunduse 

teadete saamiseks, säilitatakse isikuandmeid kuni hetkeni, mil Osaleja avaldab soovi 

loobuda edaspidisest teadete vastuvõtmisest või võtab nõusoleku muul viisil tagasi.   

24. Korraldaja tegutseb andmetöötlejana. Juurdepääsu taotlemiseks, paranduste tegemiseks, 

kustutamiseks, töötlemise piiramiseks, osalejate isikuandmete töötlemisele vastu 

seismiseks, andmete ülekandmise õiguse kasutamiseks või muude isikuandmete 

käitlemisega seotud probleemide esilekerkimisel võivad Osalejad esitada taotluse Euroopa 

andmekaitseametnikule läbi GDPR-i tugilehe, mille link on saadaval lehe 

http://www.samsung.com/ee/lv/lt privaatsuseeskirjades. Osalejad võivad oma 

isikuandmete töötlemise kohta esitada kaebusi ka andmekaitse järelevalveasutusele. 

 

Üldtingimused 

25. Korraldaja jätab endale õiguse mõistlikult ja kooskõlas kehtivate õiguslike normidega 

muuta Kampaania tingimusi ilma eelneva etteteatamiseta.   

26. Osalejal ei ole õigust Kingitusele, kui selgub, et Osaleja on käesolevaid Tingimusi eiranud 

või on Kampaania protsessi lubamatult või ebaõiglaselt mõjutanud. 

27. Kui käesolevates tingimustes pole sätestatud teisiti, kohustub ostja tasuma kõik 

kohalduvad maksud ja muud vajalikud kulud. 

28. Korraldaja ei võta vastutust Kampaania peatamise eest vääramatu jõu või teiste asjaolude 

tõttu, mida Korraldaja ei saa mõjutada. 

29. Korraldaja ei vastuta: (a) ostudokumendi üleslaadimist takistavate süsteemivigade või 

teiste põhjuste eest, mida Korraldaja ei saa mõjutada; (b) arvutiside mis tahes vigade või 

väärtalitluste eest; (c) mis tahes katkestuste, kahjude või kaotuste eest, mis tulenevad 

asjaoludest, mida Korraldaja ei saa mõjutada; (d) Osaleja poolt tehtud vigade eest 

30. Osaleja nõustub, et Korraldaja ei vastuta Kampaaniaga seotud vigastuste, kaotuste ega 

kahjude eest, kehtivate seadusandluse piires.  

31. Kampaania elluviimist reguleerivad Eesti/Läti/Leedu õigusaktid sõltuvalt 

registreerumiseks kasutatud veebilehest. 

32. Osaleja peab Kampaaniat puudutavad küsimused või nõuded esitama kuni 10. aprillini 

2020. a, helistades või kirjutades Samsungi kõnekeskusesse: 

 

Eesti 

http://www.samsung.com/ee/lv/lte


 

 

Tel.nr: 800 7267 

E-posti aadress: info@samsung.ee 

 

Läti 

Tel. nr: 8000 7267 

E-posti aadress: info@samsung.lv  

Leedu 

Tel. nr: 8800 77777 

E-posti aadress: info@samsung.lt 

 

[Lisa järgneb järgmisel lehel] 
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LISA 

[müüjate loetelu] 

 

 

EESTI 

1. Wexl Grupp, OU, registrikood 11792719, juriidiline aadress Magdaleena 3, Tallinn, 

11312. 

2. Expert Eesti AS, registrikood 10090323, juriidiline aadress Mustamäe tee 16, Tallinn, 

10617. 

3. ELISA EESTI AS, registrikood 10178070, juriidiline aadress Sõpruse pst 145, Tallinn, 

Harju maakond, 13417. 

 

 

LÄTI 

1. TET SIA, Läti registrikood 40003052786, juriidiline aadress Dzirnavu 105, Rīga, LV-

1011. 

2. MK TRADE SIA, Läti registrikood 40103299982, juriidiline aadress Buļļu 51C, Rīga, 

LV-1067. 

3. ETG SIA, Läti registrikood 40103145298, juriidiline aadress Brivibas gatve 201, Riga, 

LV-1039. 

4. ALSO LATVIA, SIA, Läti registrikood 40003274889, juriidiline aadress Liliju iela 29, 

Marupes novads, Marupe, LV-2167 

 

 

 

LEEDU 

1. TOPO GRUPE UAB, Leedu registrikood 134777619, juriidiline aadress R. Kalantos 32, 

LT-52302 Kaunas. 

2. AVITELOS PREKYBA UAB, Leedu registrikood 142054984, juriidiline aadress Taikos 

pr. 15, LT-91135 Klaipėda. 

3. KESKO SENUKAI UAB, Leedu registrikood 234376520, juriidiline aadress Islandijos 

pl. 32B, LT-474460 Kaunas. 

4. VERSLO VARTAI UAB, Leedu registrikood 301114554, juriidiline aadress Taikos pr. 39, 

LT-91150 Klaipėda. 

5. ALSO LIETUVA UAB, Leedu registrikood 110199943, juriidiline aadress Verslo 6, 

Kumpiai, LT-54311, Kauno r. 

 

 


