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ОПШТИ УСЛОВИ НА ПРОМОТИВНАТА АКЦИЈА “HBO GO promo” 
 
 
1. Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Австрија, Виена, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss (во 
понатамошниот текст како: Самсунг) организира промотивна акција на Самсунг QLED телевизори во 
склоп на која Самсунг на купувачите на телевизори ќе им подари ваучер HBO GO, како што се 
подетално опишани во понатамошните одредби на овие Услови, сѐ до исполнувањето на 
претпоставките и условите одредени во Општите =услови на промотивната акција ( во 
понатамошниот текст како: овие Услови) 
 
Сите купувачи на Самсунг QLED  телевизори кои ги набавиле во периодот од 02.07.2020 па сѐ 
додека има залиха, но не подоцна од 16.08.2020 година., имаат право на подарок согласно овие 
Услови. 
 
Купувачите го добиваат следниот подарок: 
 

- UHD T8***: ваучер за 6 месеци користење на HBO GO 
- QLED Q60/Q65/Q70/Q75: ваучер за 9 месеци користење на HBO GO 
- QLED Q80/Q85/Q90/Q95/8K: ваучер за 12 месеци користење на HBO GO 

 
 

Во точка 7 од овие Услови на работењето, е определена листа на модели и модел-кодови на 
Самсунг телевизори кои се предмет на оваа промотивна акција. 
 
Бројот на подароци е ограничен и ќе биде доставен до потрошувачите кои ќе се пријават сѐ додека 
има нивна залиха. 
 
Напомена: Оваа промотивна акција е наменета исклучиво за физички лица. Правни субјекти 
немаат право на учество во промотивната акција. 
 
За активација на HBO GO ваучерот потребна е кредитна картичка. Во текот на периодот на користење 
никаква сума нема да биде наплатена. Доколкусакате да продолжите со користење на услугата HBO GO по 
истекот на периодот на користење секој следен месец од вашата банкарска картичка која сте ја внеле при 
регистрација ќе биде наплатувана месечна претплата во износ од 5,99 евра (приближно 368 денари во 
зависност од курсот на денот на наплата) т.е во согласност со условите на компанијата HBO. Доколку не 
сакате да продолжите со користење на услугата HBO GO потребно е навремено да го одјавите статусот на 
корисник на услугите на компанијата HBO во согласност со Општите услови на компанијата HBO. Општите 

услови на компанијата HBO може да ги најдете на следниот линк https://hbogo.mk/terms-and-conditions-
direct-subscription 
  
Ваучерот може да го искористите т.е активацијата на HBO GO услугата може да ја направите 
најдоцна до 30.9.2020 Aктивацијата  се прави на страницата на HBO GO на следниот линк  
https://hbogo.mk/samsung 
 
Лица постари од 18 години кои постојано живеат на територијата на Северна Македонија имаат 
право да користат ваучери HBO GO, под услов да не биле корисници на услугата HBO GO во 
претходните 12 месеци и да ги прифаќаат Општите услови на промотивната акција.   
 
2. ЦЕЛ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА УРЕДОТ 
 
Купувачите  кои набавиле Самсунг QLED телевизор определен во точка 7 од овие Услови 
исклучиво во периодот одреден во точка 1 од овие Услови, ќе треба да бидат пријавени заради 
учество  во оваа промотивна акција со испраќање на e-mail на 
адресатаce.promotion@samsung.com, согласно постапката опишана во точка 4 од овие Општи 

https://protect2.fireeye.com/url?k=4baf5e05-167c07bb-4baed54a-0cc47a31ba82-abce4ed586f115c7&q=1&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Df5cb838f-2Da818df00-2Df5ca08c0-2D0cc47a31ce52-2Da1fd1c4c5c00bae9-26q-3D1-26u-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Fprotect2.fireeye.com-5Furl-2D3Fk-2D3Dc8d5d448-2D2D95016820-2D2Dc8d45f07-2D2D0cc47a3356b2-2D2Da88e201818f8d7f2-2D26q-2D3D1-2D26u-2D3Dhttps-2D253A-2D252F-2D252Fhbogo.mk-2D252Fterms-2D2Dand-2D2Dconditions-2D2Ddirect-2D2Dsubscription-2526d-253DDwMFaQ-2526c-253Dtq9bLrSQ8zIr87VusnUS9yAL0Jw-5FxnDiPuZjNR4EDIQ-2526r-253DdfaxeoTMKhmyNJVVtTJhbILSE-2DTADEM0ALspMaCTeTw-2526m-253DMFMITKHTN-5FiboDeBB3WBkfnqopA03NQcj4lhHm-2DoqCg-2526s-253DGfOji7HKxhQdrilvPi7-5FaB6k5f5Yq2TwkdoGDjkSVdQ-2526e-253D%26d%3DDwMFaQ%26c%3Dtq9bLrSQ8zIr87VusnUS9yAL0Jw_xnDiPuZjNR4EDIQ%26r%3DdfaxeoTMKhmyNJVVtTJhbILSE-TADEM0ALspMaCTeTw%26m%3DvKarrGmatciPHWyWA_MgW-LH3W8A6McFsX7H9ebGDT0%26s%3DsNZQaBN7DmsIXD4VLcuALZfF3mAQ_b8tOoqVfI4z2Zk%26e%3D
https://protect2.fireeye.com/url?k=4baf5e05-167c07bb-4baed54a-0cc47a31ba82-abce4ed586f115c7&q=1&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Df5cb838f-2Da818df00-2Df5ca08c0-2D0cc47a31ce52-2Da1fd1c4c5c00bae9-26q-3D1-26u-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Fprotect2.fireeye.com-5Furl-2D3Fk-2D3Dc8d5d448-2D2D95016820-2D2Dc8d45f07-2D2D0cc47a3356b2-2D2Da88e201818f8d7f2-2D26q-2D3D1-2D26u-2D3Dhttps-2D253A-2D252F-2D252Fhbogo.mk-2D252Fterms-2D2Dand-2D2Dconditions-2D2Ddirect-2D2Dsubscription-2526d-253DDwMFaQ-2526c-253Dtq9bLrSQ8zIr87VusnUS9yAL0Jw-5FxnDiPuZjNR4EDIQ-2526r-253DdfaxeoTMKhmyNJVVtTJhbILSE-2DTADEM0ALspMaCTeTw-2526m-253DMFMITKHTN-5FiboDeBB3WBkfnqopA03NQcj4lhHm-2DoqCg-2526s-253DGfOji7HKxhQdrilvPi7-5FaB6k5f5Yq2TwkdoGDjkSVdQ-2526e-253D%26d%3DDwMFaQ%26c%3Dtq9bLrSQ8zIr87VusnUS9yAL0Jw_xnDiPuZjNR4EDIQ%26r%3DdfaxeoTMKhmyNJVVtTJhbILSE-TADEM0ALspMaCTeTw%26m%3DvKarrGmatciPHWyWA_MgW-LH3W8A6McFsX7H9ebGDT0%26s%3DsNZQaBN7DmsIXD4VLcuALZfF3mAQ_b8tOoqVfI4z2Zk%26e%3D
https://protect2.fireeye.com/url?k=a697dc0d-fb5b17c9-a6965742-0cc47a314e9a-2df8b19f6ad2cc03&q=1&u=https%3A%2F%2Fhbogo.mk%2Fsamsung
mailto:ce.promotion@samsung.com
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Услови.. Пријавувањето ќе може да се направи во период од две неделисметано од датумот на 
набавка. 
 
Во случај на исполнување на условите наведени во точка 1 на овие Услови и успешно 
пријавување, купувачите имаат право на подарок кој е одреден во точка 1 од овие Услови сѐ 
додека има залиха на подароците. Потврдата за успешно пријавување заедно со подарокот ќе 
биде доставен на e-mail адресата на купувачот. Подарокот ќе биде доставен до купувачите на 
нивната e-mail адреса во рок од 14  работни дена сметано од денот на успешното спроведеното 
пријавување. 
 
3. УСЛОВИ НА ПРИЈАВУВАЊЕ 
 Право да се пријават и да учествуваат на оваа промотивна акција, согласно одредбите од овие 
Услови имаат оние купувачи кои на територија на Република Северна Македонија  набавиле 
Самсунг QLED телевизор со модел кодот кој е специфициран во точка 7 од овие Услови 
единствено од  понатаму наведените овластени Самсунг партнери: 
 

- Comtrade Distribution d.o.o. и неговите партнери 
- НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 
- Сетек доо 
- Техномаркет доо 

 
4. ПОСТАПКА НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УРЕДОТ 
Со цел купувачот на Самсунг QLED телевизор да може да биде дел од оваа промотивна акција и 
да го искористи правото на добивање подарок кое е споменато во точка 1 од овие Услови, 
потребно е купувачот да се пријави во согласност со одредбите на овие Услови. 
 
Постапката на пријавување подразбира доставување на лични податоци на купувачот кои се 
потребни/неопходни за успешно пријавување и за утврдување подобност за учество во 
промотивната акција. Личните податоци на потрошувачот кои се прибираат вклучуваат: име, 
презиме, e-mail адреса на купувачоти примерок од скенирана фискална сметка од местото на 
продажба заради потврдување на пријавувањето. 
 
Дополнително на погореспоменатите лични податоци, за успешно пријавување, купувачот треба 
исто така да му го достави на Самсунг следниот податок: 
 

- модел и сериски број на уредот. 
 
Со испраќање на e-mail порака на e-mail адресата наведена во точка 2 од овие Услови, купувачот 
ги поднесува неговите или нејзините податоци до Самсунг. Самсунг ќе провери дали податоците 
за набавката соодветствуваат со условите наведени во точка 1 од овие Услови и дали останатите 
одредби содржани во овие Услови се исполнети. Со испраќање на e-mail порака, купувачот исто 
така дава своја изречна согласност за примена на овие Услови и за собирање и обработка на 
неговите или нејзините лични податоци во согласност со одредбите на овие Услови. 
 
Доколку датумот на набавка соодветствува со овие Услови и ако останатите услови кои се 
одредени овде се исполнети, подарокот спомнат во точка 1 од овие Услови ќе биде доставен до 
купувачот на неговата e-mail адреса во рок од 8 работни дена од моментот на успешно 
спроведеното пријавување, за што купувачот ќе биде известен преку и-мејл порака испратена на 
мејл адресата која била дадена при пријавувањето. 
 
5. КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
Личните податоци на купувачите кои ги поднеле своите податоци до Самсунг согласно овие 
Услови ќе бидат собрани и обработени во согласност со Политиката за приватност и заштита на 
личните податоци на Самсунг и со овие Услови, како и во согласност со релевантните прописи за 
заштита на личните податоци на Република Северна Македонија. 
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Причината за собирање и обработка на  Личните Податоци ќе биде единствено за целите на 
одредување на подобност за учество во промотивната акција „“HBO GO promo” и за доставување 
на Подарокот доколку купувачот остварил право на истиот. 
 
Личните  податоци на купувачите кои ќе бидат собрани за промотивната акција ќе им бидат 
достапни на следниве субјекти: 

- Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Австрија, Виена, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss во 
својство на контролор за собирање на лични податоци. 

- HBO Europe s.r.o., Praha 7, Jankovcova 1037/49, Postcode: 170 00, Czech Republic во 

својство на обработувач на лични податоци. 
 
Контролорот на лични податоци и обработувачот на личните податоци ќе постапуваат со 
собраните лични податоци во согласност со Политиката за приватност и заштита на личните 
податоци на Самсунг, како и во согласност со релевантните прописи на Република Северна 
Македонија  и нема да ги пренесуваат на трети страни. 
 
Собирањето на личните податоци за оваа промотивна акција е доброволно. Доколку купувачот 
одлучи да не ги сподели неговите или нејзините лични податоци со Самсунг, тогаш купувачот нема 
да може да учествува во промотивната акција. 
 

По барање на учесниците, Конторолорот на Личните Податоци ќе ги дополни, ажирира и избрише 
Личните Податоци доколку податоците се нецелосни, неточни или погрешни и доколку нивната 
обработка не е во согласност со закон или за целите на собирањето на податоците. За повеќе 
информации прочитајте ја нашата Политика за приватност или контактирајте не на 
https://www.samsung.com/mk/info/privacy/ 
Во случај кога некој од учесниците е убеден дека со обработката на неговите лични податоци е 
повредена неговата приватност, тој може да го контактира Конторлорот на личните податоци или 
Дирекцијата за заштита на лични податоци и да побара објаснување.   
Личните податоци ќе бидат чувани колку што е потребно за да се исполни целта за нивното 
собирање, а во никој случај нема да бидат чувани подолго од 18 месеци од денот на нивното 
собирање. 
 
6. ПРАВОТО НА ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ НА ПРОМОТИВНА АКЦИЈАТА 
 
Самсунг го задржува правото, во било кое време, врз основа на разумни основи, да ги промени 
овие Услови, со обврска да ги соопшти без задоцнување. Доколку овие промени се однесуваат на 
промена на условите за употреба на лични податоци, Самсунг ќе побара согласност од 
потрошувачите кои ги споделиле своите лични податоци со Самсунг заради промотивната акција 
 
7. ЛИСТА НА МОДЕЛИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОВАА ПРОМОТИВНА АКЦИЈА 

Model Code 
Trajanje HBO 
GO vaučera 

QE85Q950TSTXXH 12 meseci 

QE75Q950TSTXXH 12 meseci 

QE65Q950TSTXXH 12 meseci 

QE82Q800TATXXH 12 meseci 

QE75Q800TATXXH 12 meseci 

QE65Q800TATXXH 12 meseci 

QE85Q95TATXXH 12 meseci 

QE75Q95TATXXH 12 meseci 
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QE65Q95TATXXH 12 meseci 

QE55Q95TATXXH 12 meseci 

QE85Q80TATXXH 12 meseci 

QE75Q80TATXXH 12 meseci 

QE65Q80TATXXH 12 meseci 

QE55Q80TATXXH 12 meseci 

QE49Q80TATXXH 12 meseci 

QE75Q75TATXXH 9 meseci 

QE65Q75TATXXH 9 meseci 

QE55Q75TATXXH 9 meseci 

QE85Q70TATXXH 9 meseci 

QE75Q70TATXXH 9 meseci 

QE65Q70TATXXH 9 meseci 

QE55Q70TATXXH 9 meseci 

QE75Q65TAUXXH 9 meseci 

QE65Q65TAUXXH 9 meseci 

QE55Q65TAUXXH 9 meseci 

QE50Q65TAUXXH 9 meseci 

QE43Q65TAUXXH 9 meseci 

QE85Q60TAUXXH 9 meseci 

QE75Q60TAUXXH 9 meseci 

QE65Q60TAUXXH 9 meseci 

QE58Q60TAUXXH 9 meseci 

QE55Q60TAUXXH 9 meseci 

QE50Q60TAUXXH 9 meseci 

QE43Q60TAUXXH 9 meseci 

QE55Q950RBTXXH 12 meseci 

QE65Q900RATXXH 12 meseci 

QE65Q950RBTXXH 12 meseci 

QE75Q900RATXXH 12 meseci 

QE75Q950RBTXXH 12 meseci 

QE82Q950RBTXXH 12 meseci 

QE85Q900RATXXH 12 meseci 

QE98Q950RBTXXH 12 meseci 

QE43Q60RATXXH 9 meseci 

QE49Q60RATXXH 9 meseci 

QE49Q65RATXXH 9 meseci 

QE55Q60RATXXH 9 meseci 

QE55Q65RATXXH 9 meseci 

QE55Q70RATXXH 9 meseci 

QE55Q80RATXXH 12 meseci 
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QE55Q85RATXXH 12 meseci 

QE55Q90RATXXH 12 meseci 

QE65Q60RATXXH 9 meseci 

QE65Q65RATXXH 9 meseci 

QE65Q70RATXXH 9 meseci 

QE65Q80RATXXH 12 meseci 

QE65Q85RATXXH 12 meseci 

QE65Q90RATXXH 12 meseci 

QE75Q60RATXXH 9 meseci 

QE75Q70RATXXH 9 meseci 

QE75Q85RATXXH 12 meseci 

QE75Q90RATXXH 12 meseci 

QE82Q60RATXXH 9 meseci 

QE82Q70RATXXH 9 meseci 

UE50TU8512UXXH 6 meseci 

UE43TU8512UXXH 6 meseci 

UE65TU8502UXXH 6 meseci 

UE55TU8502UXXH 6 meseci 

UE50TU8502UXXH 6 meseci 

UE43TU8502UXXH 6 meseci 

UE82TU8072UXXH 6 meseci 

UE75TU8072UXXH 6 meseci 

UE65TU8072UXXH 6 meseci 

UE55TU8072UXXH 6 meseci 

UE50TU8072UXXH 6 meseci 

UE43TU8072UXXH 6 meseci 

UE82TU8002KXXH 6 meseci 

UE75TU8002KXXH 6 meseci 

UE65TU8002KXXH 6 meseci 

UE55TU8002KXXH 6 meseci 

UE50TU8002KXXH 6 meseci 

UE43TU8002KXXH 6 meseci 
 


