
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЈАТА 

„Попуст на Самсунг QLED телевизори“ 
 

Пред употреба на ваучерот за попуст, односно пред донесување на одлука за купување од некој од 
продажните партнери на Самсунг, Ве молиме да се запознаете со Правилата на промоцијата „Попуст 

на Самсунг QLED телевизори“ (во понатамошниот текст „Правила“): 
 

1. Организатор на Промоцијата  
 

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, со седиште во Виена на адреса Пратерштрассе 31/14 

Обергешосс, Виена, Австрија и регистарски број FN 217924b (во понатамошниот текст „Самсунг“), 
организира Промоција со назив „Попуст на Самсунг QLED телевизори“ (во понатамошниот текст: 

Промоција). 
 

 
2. Промотивен период и поим за корисник 

 
Промоцијата е достапна за корисниците на територијата на Република Северна Македонија во 

периодот од 04.06.2020 година заклучно со 30.06.2020 година, кои во својство на посетители на веб 

страната на Самсунг преку опцијата „Започни разговор“ побаруваат код за попуст. Опцијата „Започни 
разговор“ е достапна преку посета на следиот линк www.samsung.com/mk , додека истата е достапна 

во работните денови во периодот на траење на промоцијата како што е дефинирано претходно, во 
временскиот период од 10:00 часот до 13:00 часот, и од 13:30 часот до 18:00 часот. 

 
Под поимот корисник се сметаат единствено физички лица со живеалиште на територијата на 

Република Северна Македонија, кои купуваат Уреди за сопствени потреби, а не заради препродажба.  
 

Откако корисникот ќе го контактира операторот, на корисникот ќе му биде доделен алфанумерички 

код во електронска форма (во понатамошниот текст: Код за попуст), со кој на корисникот му се 
овозможува право на попуст кај еден од продажните партнери на Самсунг, по сопствен избор на 

корисникот. Кодот за попуст се доставува преку чет прозорец како одговор на барањето/прашањето 
на корисникот. 

 
Продажните партнери на Самсунг кај кои е можно да се искористи Кодот за попуст се наведени во 

точка 4 од овие Правила. 
 

Промоцијата се однесува на одредени модели на Самсунг QLED телевизори, односно Кодот за попуст 

може да се искористи единствено при нивно купување. Списокот на Самсунг QLED телевизори на кои 
се однесува Промоцијата, е дефиниран во точка 5 од овие Правила. 

 
Правото на попуст кое корисникот го остварува согласно со Правилата на оваа промоција, се 

однесува единствено на еднократно купување кај продажните партнери на Самсунг најдоцна во 
рок од 10 дена од денот кога беше доставен Код за попуст. 

  
3. Право на попуст и услови за остварување на правото  

 

Корисникот кому му е доделен Код за попуст има право на 15% попуст при купувањето кај Самсунг 
овластените партнери на Самсунг уредите наведени во точка 5 од овие Правила. Правото на попуст 

може да се оствари кај било кој од Самсунг овластените партнери наведени во точка 4 од овие 
Правила, по сопствен избор на корисникот. 

 
За да го оствари правото на попуст корисникоте обврзан при купувањето кај Самсунг продажниот 

партнер да го презентира/даде на увид доделениот Код за попуст. 
 

НАПОМЕНА: 

 
Конечниот износ на попустот зависи од малопродажните цени кои ги одредил 

поединечниот Самсунг продажен партнер, во однос на што Самсунг нема никакво 
влијание. На корисникот му се препорачува да ги провери условите за купување на 

конкретниот производ за чиешто купување се одлучил каде Самсунг продажниот 

http://www.samsung.com/mk


партнер, со лична посета на малопродажниот објект, односно во случај на онлајн 

купување по пат на веб продавницата на Самсунг продажниот партнер.  
 

 
4. Самсунг продажни партнери 

 
Купувањето на Самсунг QLED телевизорите може да се изврши исклучиво кај следните овластени 

Самсунг продажни партнери. 
 

 НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

 Сетек доо 

 Техномаркет доо 

 
 

5. Самсунг QLED телевизори на кои се однесува Промоцијата 
 

Доделениот Код за попуст, корисникот може да го искористи за купување на некој од следните 

Самсунг QLED телевизори: 
 

2020 models 

QE65Q800TATXXH 

QE75Q800TATXXH 

QE82Q800TATXXH 

QE65Q950TSTXXH 

QE75Q950TSTXXH 

QE85Q950TSTXXH 

QE43Q60TAUXXH 

QE50Q60TAUXXH 

QE55Q60TAUXXH 

QE58Q60TAUXXH 

QE65Q60TAUXXH 

QE75Q60TAUXXH 

QE85Q60TAUXXH 

QE43Q65TAUXXH 

QE50Q65TAUXXH 

QE55Q65TAUXXH 

QE65Q65TAUXXH 

QE75Q65TAUXXH 

QE55Q70TATXXH 

QE65Q70TATXXH 

QE75Q70TATXXH 

QE85Q70TATXXH 

QE55Q75TATXXH 

QE65Q75TATXXH 

QE75Q75TATXXH 

QE49Q80TATXXH 

QE55Q80TATXXH 

QE65Q80TATXXH 

QE75Q80TATXXH 



QE85Q80TATXXH 

QE55Q95TATXXH 

QE65Q95TATXXH 

QE75Q95TATXXH 

QE85Q95TATXXH 

QE32LS03TBKXXH 

QE43LS03TAUXXH 

QE50LS03TAUXXH 

QE55LS03TAUXXH 

QE65LS03TAUXXH 

QE75LS03TAUXXH 

QE43LS01TAUXXH 

QE49LS01TAUXXH 

QE55LS01TAUXXH 

QE43LS01TBUXXH 

QE49LS01TBUXXH 

QE55LS01TBUXXH 

 
 

6. Право на измена на условите на промотивната акција 
 

Самсунг го задржува правото да ги измени Правилата од оправдани причини, со обврска истите да ги 
објави без одлагање. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


