Regulament Campanie
“Precomanda noile Galaxy”
1. Organizatorul Campaniei
1.1. Organizatorul Campaniei “Precomanda noile Galaxy” (denumitӑ in continuare „Campania”) este
SAMSUNG Electronics Romania SRL, cu sediul in Sos Bucuresti-Ploiesti, Nr.172-176, Cladirea A, Etaj 5,
Sector 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J/40/7668/2012, CUI
RO22694272, cont RO64CITI0000000724679056, deschis la Banca: Citibank Europe plc, Dublin Sucursala Romania (denumitӑ in continuare ”Organizatorul”).
1.2. Campania se va derula/desfasura in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu
pentru toti participantii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).
2. Durata si locul de desfӑsurare al Campaniei
2.1. Campania este organizatӑ si desfӑsuratӑ pe teritoriul Romaniei in perioada 10 August 2022, ora
16:00 – 25 August 2022, ora 23:59 prin intermediul Magazinului online Samsung, site-ul web
www.samsung.com/ro/.
2.2. Mecanismul de participare in cadrul Campaniei “Precomanda noile Galaxy” este detaliat la articolul
6 al prezentului Regulament.
3. Regulamentul Campaniei
3.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe
intreaga durata a Campaniei, pe www.samsung.com/ro/ in format electronic, la sectiunea special
dedicata pentru Regulament si/sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Sos
Bucuresti-Ploiesti 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etaj 5, sector
1, Bucuresti, Romania.
3.2. Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor
materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi
interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii
participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi
comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.samsung.com/ro/, inainte ca acestea sa
devina aplicabile.
4. Produse participante la Campanie
4.1. Produsele participante la Campania “Precomanda noile Galaxy” sunt, in limita cantitatilor existente
in stoc:
Denumire produs

Model

Galaxy Watch5, 44mm, BT, Gray

SM-R910NZAAEUE

Galaxy Watch5, 44mm, BT, Silver
Galaxy Watch5, 44mm, BT, Blue
Wireless Charger Duo (w/o TA)
Galaxy Watch5, 40mm, BT, Gray

SM-R910NZSAEUE
SM-R910NZBAEUE
EP-P5400BBEGEU
SM-R900NZAAEUE

Galaxy Watch5, 40mm, BT, Gold
Galaxy Watch5, 40mm, BT, Silver
Galaxy Watch5, 44mm, LTE, Gray
Galaxy Watch5, 44mm, LTE, Silver
Galaxy Watch5, 44mm, LTE, Blue
Galaxy Watch5, 40mm, LTE, Gray

SM-R900NZDAEUE
SM-R900NZSAEUE
SM-R915FZAAEUE
SM-R915FZSAEUE
SM-R915FZBAEUE
SM-R905FZAAEUE

Galaxy Watch5, 40mm, LTE, Silver
Galaxy Watch5, 40mm, LTE, Gold
Galaxy Watch5 Pro, 45mm, BT, Black
Galaxy Watch5 Pro, 45mm, BT, Titanium
Galaxy Buds Live, Metallic Gray
Galaxy Watch5 Pro, 45mm, LTE, Black

SM-R905FZSAEUE
SM-R905FZDAEUE
SM-R920NZKAEUE
SM-R920NZTAEUE
SM-R180NZTAEUE
SM-R925FZKAEUE

Galaxy Watch5 Pro, 45mm, LTE, Titanium
Galaxy Buds2 Pro, Gray
Galaxy Buds2 Pro, White
Galaxy Buds2 Pro, Violet
Wireless Charger Pad (w/o TA)
Galaxy Fold4, 256GB, GRAY

SM-R925FZTAEUE
SM-R510NZAAEUE
SM-R510NZWAEUE
SM-R510NLVAEUE
EP-P2400BBEGEU
SM-F936BZABEUE

Galaxy Fold4, 256GB, BEIGE
Galaxy Fold4, 256GB, BLACK
Galaxy Fold4, 512GB, GRAY
Galaxy Fold4, 512GB, BEIGE
Galaxy Fold4, 512GB, BLACK
Galaxy Fold4, 1TB, GRAY

SM-F936BZEBEUE
SM-F936BZKBEUE
SM-F936BZACEUE
SM-F936BZECEUE
SM-F936BZKCEUE
SM-F936BZANEUE

Galaxy Fold4, 1TB, BEIGE
Galaxy Fold4, 1TB, BLACK
Galaxy Flip4, 128GB, LIGHT, BLUE
Galaxy Flip4, 128GB, LIGHT, VIOLET
Galaxy Flip4, 128GB, GRAY
Galaxy Flip4, 128GB, GOLD

SM-F936BZENEUE
SM-F936BZKNEUE
SM-F721BLBGEUE
SM-F721BLVGEUE
SM-F721BZAGEUE
SM-F721BZDGEUE

Galaxy Flip4, 256GB, LIGHT, BLUE
Galaxy Flip4, 256GB, LIGHT, VIOLET
Galaxy Flip4, 256GB, GRAY
Galaxy Flip4, 256GB, GOLD
Galaxy Flip4, 512GB, LIGHT, BLUE
Galaxy Flip4, 512GB, LIGHT, VIOLET
Galaxy Flip4, 512GB, GRAY

SM-F721BLBHEUE
SM-F721BLVHEUE
SM-F721BZAHEUE
SM-F721BZDHEUE
SM-F721BLBPEUE
SM-F721BLVPEUE
SM-F721BZAPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, GOLD

SM-F721BZDPEUE

comercializate de catre Samsung Electronics Romania S.R.L. (pe cutia produsului trebuie sa fie specificat
Samsung Electronics Romania S.R.L.), denumite in continuare ”Produsele Participante”.
5. Dreptul de participare
5.1. La Campania promotionala poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani cel
tarziu la data inscrierii in Campanie sau orice persoana juridica, rezidenta in Romania care precomanda
si achita, in perioada 10 August 2022, ora 16:00 – 25 August 2022, ora 23:59, unul dintre Produsele
Participante.
6. Mecanismul desfasurarii Campaniei
6.1. In perioada 10 August 2022, ora 16:00 – 25 August 2022, ora 23:59 clientii care precomanda unul
dintre Produsele Participante vor putea beneficia de pret promotional aplicabil pentru produsele
participante la Campania promotionala, comercializate in Magazinul online Samsung, site-ul web
www.samsung.com/ro/. Pentru a beneficia de preturile promotionale aplicabile conform Campaniei
promotionale, utilizatorii trebuie sa achizitioneze un produs participant la Campanie, de pe site-ul
www.samsung.com/ro, conform mecanismului prevazut mai jos.
6.1.2. Pentru mecanismele de Campanie prevazute mai jos, beneficiile aplicabile clientilor la achizitia
unuia dintre produsele din gama noilor Galaxy nu vor fi transferabile si nici cumulabile cu alte campanii.
6.2. In perioada de precomanda (10 August 2022, ora 16:00 – 25 August 2022, ora 23:59), utilizatorii
care achizitioneaza, in limita stocului disponibil, unul dintre urmatoarele telefoane Galaxy vor beneficia
de o reducere in valoare de 1000 lei sau 750 lei:
Model
SM-F936BZABEUE
SM-F936BZEBEUE
SM-F936BZKBEUE
SM-F936BZACEUE
SM-F936BZECEUE
SM-F936BZKCEUE
SM-F936BZANEUE
SM-F936BZENEUE
SM-F936BZKNEUE
SM-F721BLBGEUE
SM-F721BLVGEUE
SM-F721BZAGEUE
SM-F721BZDGEUE
SM-F721BLBHEUE
SM-F721BLVHEUE
SM-F721BZAHEUE
SM-F721BZDHEUE
SM-F721BLBPEUE
SM-F721BLVPEUE

SM-F721BZAPEUE
SM-F721BZDPEUE

6.2.1. Pentru a beneficia de reducere, utilizatorul trebuie sa adauge in cos, in limita stocului disponibil,
unul dintre produsele urmatoare din gama noilor telefoane Galaxy si reducerea va fi aplicata automat,
fiind vizibila direct in cosul de cumparaturi, dupa cum urmeaza:
Model
SM-F936BZABEUE
SM-F936BZEBEUE
SM-F936BZKBEUE
SM-F936BZACEUE
SM-F936BZECEUE
SM-F936BZKCEUE
SM-F936BZANEUE
SM-F936BZENEUE
SM-F936BZKNEUE
SM-F721BLBGEUE
SM-F721BLVGEUE
SM-F721BZAGEUE
SM-F721BZDGEUE
SM-F721BLBHEUE
SM-F721BLVHEUE
SM-F721BZAHEUE
SM-F721BZDHEUE
SM-F721BLBPEUE
SM-F721BLVPEUE
SM-F721BZAPEUE
SM-F721BZDPEUE

Valoare
reducere
(RON)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

6.2.2. Clientii care achizitioneaza de pe www.samsung.com, in limita stocului disponibil, in perioada de
precomanda (10 August 2022, ora 16:00 – 25 August 2022, ora 23:59), unul dintre urmatoarele
telefoane Galaxy, vor putea beneficia prin participarea la programul Trade In (in perioada 19 Septembrie
2022 – 30 Septembrie 2022, numai in magazinele Samsung Experience Store), pe langa reducerea
obtinuta in urma evaluarii vechiului telefon, in conditiile indeplinirii criteriilor de evaluare conform
programului Trade In, de o reducere suplimentara in valoare de 500 lei (inclusiv TVA) in functie de
modelul vechiului telefon:
Model
SM-F936BZABEUE

SM-F936BZEBEUE
SM-F936BZKBEUE
SM-F936BZACEUE
SM-F936BZECEUE
SM-F936BZKCEUE
SM-F936BZANEUE
SM-F936BZENEUE
SM-F936BZKNEUE
SM-F721BLBGEUE
SM-F721BLVGEUE
SM-F721BZAGEUE
SM-F721BZDGEUE
SM-F721BLBHEUE
SM-F721BLVHEUE
SM-F721BZAHEUE
SM-F721BZDHEUE
SM-F721BLBPEUE
SM-F721BLVPEUE
SM-F721BZAPEUE
SM-F721BZDPEUE

Modelele care beneficiaza de extra reducere 500 lei (inclusiv TVA) in campania Trade In sunt telefoanele
din gama Galaxy Note (Note, Note2, Note3, Note3 Neo, Note4, Note Edge, Note5, Note7, Note8, Note9,
Note 10 Lite|10|10+, Note 20|20 Ultra), gama Galaxy Fold (Fold, Fold 5G, Z Fold2 5G, Fold3), gama
Galaxy Flip (Flip, Z Flip 5G, Flip3) si telefoanele Apple iPhone Pro (Pro 11, Pro 12, Pro 13) si iPhone Pro
Max (Iphone 11 Pro Max si iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max).
Evaluarea telefonului vechi se face prin programul Trade In numai in magazinele Samsung Experience
Store din Mega Mall Bucuresti (bd. Pierre de Coubertin nr 3-5), AFI Cotroceni Bucuresti (bd. Vasile Milea
nr. 4), AFI Ploiesti (str. Calomfirescu nr. 2), Promenada Mall (Calea Floreasca, nr. 246) si Baneasa
Shopping City (Șoseaua București-Ploiești, nr. 42-44). Dupa evaluarea produsului vechi, se va emite
voucherul de reducere care va fi aplicat pe loc pentru o achizitie de produse disponibile in magazinul
Samsung Experience Store in care a fost efectuata evaluarea. Reducerea nu va putea fi preschimbata in
bani. Valoarea reducerii primite prin sistemul Trade In este cu TVA inclus. Produsul predat prin Trade In,
odata predat de catre Client catre Estep B2B S.A. sau Avenir Telecom S.A. si semnat contractul de
vanzare-cumparare, nu poate fi inapoiat ulterior de catre Estep B2B S.A. sau Avenir Telecom S.A. prin
solicitare de anulare a tranzactiei de catre Client. In situatia in care Clientul returneaza produsul nou
achizitionat prin Programul Trade In, Clientul va primi inapoi, dupa stornare, suma corespunzatoare
achizitiei produsului nou si produsul vechi sau contravaloarea acestuia, in functie de politica magazinului
in care se face evaluarea. Clientul nu va fi eligibil pentru a primi inapoi reducerea suplimentara de 500
lei. Organizatorul presupune ca fiecare client care participa la Program detine cu titlu legal Produsul cu
care participa la Program, mai exact ca fiecare client este proprietarul de drept al Produsului pe care îl
preda în showroom-urile participante la Program. Organizatorul nu are obligatia de a verifica și de a

certifica dreptul clientului asupra produsului predat în cadrul Programului, întreaga responsabilitate în
acest sens apartinând clientului.
6.3. In perioada de precomanda (10 August 2022, ora 16:00 – 25 August 2022, ora 23:59), in limita
stocului disponibil, consumatorii pot beneficia de un pret promotional la achizitionarea unor produse
sub forma de pachet, dupa cum urmeaza:
Produs 1

Produs 2

SM-R910NZAAEUE
SM-R910NZSAEUE
SM-R910NZBAEUE
SM-R900NZAAEUE
SM-R900NZDAEUE
SM-R900NZSAEUE
SM-R915FZAAEUE
SM-R915FZSAEUE
SM-R915FZBAEUE
SM-R905FZAAEUE
SM-R905FZSAEUE
SM-R905FZDAEUE
SM-R920NZKAEUE
SM-R920NZTAEUE
SM-R925FZKAEUE
SM-R925FZTAEUE
SM-R510NZAAEUE
SM-R510NZWAEUE
SM-R510NLVAEUE

EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
EP-P5400BBEGEU
SM-R180NZTAEUE
SM-R180NZTAEUE
SM-R180NZTAEUE
SM-R180NZTAEUE
EP-P2400BBEGEU
EP-P2400BBEGEU
EP-P2400BBEGEU

Reducere
aplicata Produs 1

Reducere
aplicata produs 2

Pret Pachet

164
164
164
162
162
162
167
167
167
165
165
165
413
413
440
440
984
984
984

25
25
25
27
27
27
22
22
22
24
24
24
118
118
109
109
115
115
115

1599
1599
1599
1499
1499
1499
1899
1899
1899
1699
1699
1699
2299
2299
2549
2549
1099
1099
1099

6.4. In perioada de precomanda (10 August 2022, ora 16:00 – 25 August 2022, ora 23:59), in limita
stocului disponibil, consumatorii care achizitioneaza unul dintre urmatoarele telefoane Galaxy in
perioada de precomanda si il activeaza in perioada 10 August 2022 – 30 Septembrie 2022 beneficiaza
gratuit de 1 an Samsung Care+ asigurare impotriva daunelor accidentale. Contravaloarea beneficiului
este in valoare de 429 RON pentru modelul Galaxy Z Flip4, respectiv 449 RON pentru modelul Galaxy Z
Fold4:
Model
SM-F936BZABEUE
SM-F936BZEBEUE
SM-F936BZKBEUE
SM-F936BZACEUE
SM-F936BZECEUE
SM-F936BZKCEUE

SM-F936BZANEUE
SM-F936BZENEUE
SM-F936BZKNEUE
SM-F721BLBGEUE
SM-F721BLVGEUE
SM-F721BZAGEUE
SM-F721BZDGEUE
SM-F721BLBHEUE
SM-F721BLVHEUE
SM-F721BZAHEUE
SM-F721BZDHEUE
SM-F721BLBPEUE
SM-F721BLVPEUE
SM-F721BZAPEUE
SM-F721BZDPEUE

6.4.1. La achizitionarea produselor, in limita stocului disponibil, conform mecanismului descris mai sus,
clientii se pot inregistra in aplicatia Samsung Members, in perioada 29.08.2022 - 25.10.2022 pentru a
beneficia de promotie. Prin activarea asigurarii Samsung Care impotriva daunelor accidentale, clientii
beneficiaza de o reparatie in service in decursul unui an de la data activarii politei, achitand doar
contravaloarea fransizei.
7. Taxe si impozite
Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia
cheltuielilor normale de participare.
8. Limitarea raspunderii
8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentativa care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia comisiei
formata din doi reprezentanti ai Organizatorului, este definitiva.
8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data
incheierii campaniei. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
8.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul Regulament.
- Eventualele dispute legate de Produsele participante la Campanie;
- Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare
Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate,
incomplete sau incorecte.

- Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la
intreruperea functionarii canalului de inscriere in Campanie si disfunctionalitati in procesul de inscriere
de catre participantii la Campania “Precomanda noile Galaxy”.
8.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desfasurarii
Campaniei. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu respecta regulile Campaniei
sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa
Campaniei.
8.6. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea reducerii precum si de
plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de reducerile acordate in baza prezentei
Campanii.
9. Prelucrarea datelor personale
Prin inscrierea in Campania “Precomanda noile Galaxy”, Participantii sunt de acord si se obliga sa
respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Informatii cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal se vor regasi pe site-ul Samsung, accesand urmatorul link:
https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy.
10. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora
10.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care: se constata epuizarea fondului Produse,
intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in
vigoare, intervine un caz de imposibilitate a Organizatorului de a continua aceasta Campanie din motive
independente de vointa sa, sau daca Organizatorul doreste acest lucru.
Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de
despagubire/dauna sau altele asemenea, afara de cazurile expres prevazute de legislatia aplicabila.
10.2. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile
Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul Regulament
(in modalitatile prevazute la Art. 3 din Regulament).
11. Legea aplicabila, Litigii
11.1. Legea aplicabila este legea romana.
11.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
11.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in
termen de maxim 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Dupa expirarea acestui termen,
Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
12. Clauze finale
12.1. Deciziile Organizatorului privind Campania “Precomanda noile Galaxy” sunt finale si aplicabile
tuturor Participantilor.

12.2. Organizatorul Campaniei este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le
implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Regulamentul Oficial al campaniei Samsung Care+ Precomanda Galaxy Z Fold4 /Z Flip4

Art. 1 – Organizatorii campaniei
1.1.

Organizatorii campaniei:
SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176,
cladirea A, etaj 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7668/2012, avand CUI
22694272, (denumita in continuare”Samsung”).
1.2. Campania se va desfasura/ derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu
pentru toti participatii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).
Art. 2 – Durata si locul de desfӑsurare al Campaniei
2.1 Campania este organizatӑ si desfӑsuratӑ pe teritoriul Romaniei in perioada 10 August 2022, ora 16:00
– 25 August 2022, ora 23:59 prin intermediul aplicatiei Samsung Members. Aplicatia prin care utilizatorii
de telefoane Samsung Galaxy au un acces rapid si usor la Community, News, Benefits & Tips oferite de
Samsung. Descarcarea aplicatiei mobile Samsung Members se poate face prin intermediul magazinului
Play Store (Android).
2.2 Mecanismul de participare in cadrul Campaniei “Samsung Care+ Precomanda Galaxy Z Fold4 /
Z Flip4” este detaliat la articolul 6 al prezentului Regulament.
Art. 3. – Regulamentul Campaniei
3.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga
durata a Campaniei, pe www.samsung.com/ro/ in format electronic, In aplicatia Samsung Members, la
sectiunea special dedicata pentru Regulament si/sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa
Organizatorului din Sos Bucuresti-Ploiesti 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center,
Cladirea A, etaj 5, sector 1, Bucuresti, Romania.
3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul
derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul
premiului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in
mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care
Regulamentul Oficial a fost facut public anterior. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui

Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public in Aplicatia Samsung Members, in
sectiunea Notificari.
3.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de
materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar
prevederile Regulamentului vor prevala.

Art.4 - Dreptul de participare
4.1 Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la de start a
campaniei, cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului
Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanți”).
4.2 La această Campanie nu au dreptul să participe angajații societății Samsung România, ai societăților
participante la realizarea și derularea Campaniei, precum și rudele de gradul I și afinii acestora, nici
beneficiarii sau rudele lor.
4.3 Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a
prezentului Regulament cât și a Politicii de prelucrare a datelor de către toți participanții la Campanie.
4.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului
de a participa la această Campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze.
Art 5 - Durata campaniei și aria de desfășurare




Durata campaniei (pre-comanda): 10 August (17:00) – 25 August (23:59);
Durata inscrierilor: 29 August – 25 Octombrie;
Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual
corespunzător aplicației Samsung Members.

Art. 6 - Mecanica
Definitii Termeni
6.1 Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul
Regulament.
6.2 Aplicatia Samsung Members: este o aplicatie prin care utilizatorii de telefoane Samsung Galaxy
compatibile au un acces rapid si usor la News, Benefits & Tips oferite de Samsung. Descarcarea aplicatiei
mobile Samsung Members se poate face prin intermediul magazinului Play Store (Android). Lista
dispozitivelor Samsung care suporta aplicația Samsung Members este detaliata în Anexa 2.
6.3 Magazin Play Store: este un serviciu Google care consta intr-un magazin online de melodii, filme, carti
si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare Android.
6.4 Mecanismul Campaniei: Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:

·

Să aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 2 al prezentului Regulament;

·

Să cumpere și să dețină unul din modelele de telefoane Samsung Galaxy Z Fold4, respectiv
Samsung Galaxy Z Flip4, conform listei de mai jos.
Denumire produs

Cod produs (SKU)

Galaxy Fold4, 256GB, GRAY

SM-F936BZABEUE

Galaxy Fold4, 256GB, BEIGE

SM-F936BZEBEUE

Galaxy Fold4, 256GB, BLACK

SM-F936BZKBEUE

Galaxy Fold4, 512GB, GRAY

SM-F936BZACEUE

Galaxy Fold4, 512GB, BEIGE

SM-F936BZECEUE

Galaxy Fold4, 512GB, BLACK

SM-F936BZKCEUE

Galaxy Fold4, 1TB, GRAY

SM-F936BZANEUE

Galaxy Fold4, 1TB, BEIGE

SM-F936BZENEUE

Galaxy Fold4, 1TB, BLACK

SM-F936BZKNEUE

Galaxy Flip4, 128GB, LIGHT, BLUE

SM-F721BLBGEUE

Galaxy Flip4, 128GB, LIGHT, VIOLET

SM-F721BLVGEUE

Galaxy Flip4, 128GB, GRAY

SM-F721BZAGEUE

Galaxy Flip4, 128GB, GOLD

SM-F721BZDGEUE

Galaxy Flip4, 256GB, LIGHT, BLUE

SM-F721BLBHEUE

Galaxy Flip4, 256GB, LIGHT, VIOLET

SM-F721BLVHEUE

Galaxy Flip4, 256GB, GRAY

SM-F721BZAHEUE

Galaxy Flip4, 256GB, GOLD

SM-F721BZDHEUE

Galaxy Flip4, 512GB, LIGHT, BLUE

SM-F721BLBPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, LIGHT, VIOLET

SM-F721BLVPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, GRAY

SM-F721BZAPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, GOLD

SM-F721BZDPEUE

a. Sa dețină sau sa descarce (download) Aplicatia Samsung Members prin intermediul
magazinelor online de content si aplicatii pentru dispozitive mobile: Magazin Play Store;
b. Sa acceseze Aplicatia mobila Samsung Members;
c. Sa isi creeze un cont personal sau sa se logheze in contul personal Samsung;
d. Sa dea click pe banner-ul de Campanie disponibil numai in aplicatia Samsung Members pentru a
accesa formularul de inscriere in Campanie;
e. Sa completeze și să parcurgă formularul de inscriere in perioada 29 August – 25 Octombrie, ce
contine urmatoarele campuri:
i. Campul obligatoriu corespunzator numelui (actualizat automat din contul de Samsung
Account)
ii. Campul obligatoriu corespunzator prenumelui (actualizat automat din contul de Samsung
Account)
iii. Campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail valida la care poate fi contactat
Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a

iv.
v.
vi.

vii.
viii.

prevalidarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a Premiului in caz
de castig; (actualizat automat din contul de Samsung Account)
Câmp obligatoriu cu informații despre produs (Nume device, Serial Number, IMEI –
preluate automat din contul de Samsung Account)
Campul obligatoriu corespunzator datei nasterii, in format dd/mm/year
Campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la
care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale; (actualizat
automat din contul de Samsung Account)
Campurile obligatorii corespunzatoare adresei fizice si orașului în care locuiesc;
Bifa obligatorie pentru confirmarea citirii si acceptarii Regulamentului Oficial si privind
acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul Campaniei;
Bifa obligatorie pentru confirmarea faptului ca Participantul are varsta peste 18 ani, ce
contine urmatorul text: „Confirm ca am peste 18 ani”

6.5 Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “Confirmă înregistrarea”,
participantului ii este afisat printr-un mesaj confirmarea transmiterii catre Samsung a inscrierii. În a doua
zi de la data înscrierii, vor primi pe e-mail-ul înregistrat în formular-ul mentionat la 6.4.f documentele
aferente asigurarii Samsung Care+ oferite gratuit in cadrul campaniei.
6.6 In perioada de precomanda (10 August 2022, ora 17:00 – 25 August 2022, ora 23:59), in limita stocului
disponibil, consumatorii care achizitioneaza unul dintre urmatoarele telefoane Galaxy Z Fold4 / Z Flip4 si
il activeaza in perioada 10 August 2022 – 04 Octombrie beneficiaza gratuit de 1 an Samsung Care+,
asigurare impotriva daunelor accidentale. Contravaloarea beneficiului este in valoare de 429 RON pentru
modelul Galaxy Z Flip4, respectiv 449 RON pentru modelul Galaxy Z Fold4. Prin activarea asigurarii
Samsung Care+ impotriva daunelor accidentale, clientii beneficiaza timp de 1 an de la achizitionarea
dispozitivului de o intrare in service sau inlocuire in caz de dauna totala, urmand a se plati doar taxa de
serviciu pentru reparatie (fransiza), in valoare de 699 RON pentru Galaxy Fold4 si 599 RON pentru Galaxy
Flip4.
In cazul in care consumatorul decide sa achizitioneze prin costuri proprii o asigurare Samsung Care+
pentru o perioada de 2 ani (detaliile aplicabile disponibile pe pagina dedicate Samsung Care+), beneficiul
Samsung Care+ pentru 1 an acordat in cadrul acestei campanii nu va mai fi aplicabil, urmand ca asigurarea
achizitionata sa fie singura aplicabila, cele doua nefiind posibil a fi cumulate.
Alte dispozitii
6.7 Persoana identificata prin acelasi Samsung Account ID poate efectua in cadrul prezentei Campanii o
singura inscriere valida, conform Regulamentului Oficial al Campaniei, orice alta incercare de inscriere
fiind invalidata.
6.8 Participantii care nu indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunea 5 nu vor intra in posesia premiului.
6.9 Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierea Participantilor in campanie cu un dispozitiv
Samsung care nu suporta Aplicatia Samsung Members, cu un numar de telefon invalid / incorect si / sau
cu o adresa de email invalida / incorecta sau prin orice alte modalitati care nu sunt conforme cu prezentul
Regulament.

6.10 Pentru fiecare accesare a aplicatiei si/sau formularului de inscriere, participantul isi asuma ca va
suporta orice eventuale costuri necesare accesului la internet, conform planului tarifar stabilit de
furnizorul propriu de internet.
6.11 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere/participare la
Campanie si, in consecinta, sa elimine participarea in Campanie ce contine un raspuns la provocarea
adresata asupra caruia planeaza suspiciuni de falsitate, de nerespectare a prevederilor prezentului
Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare, pe care acesta nu il considera potrivit/decent sau pe
care acesta nu il considera coerent si relevant in contextul subiectului provocarii adresate.
6.12 Organizatorul isi rezerva dreptul de a promova campania in diverse canale, spre exemplu, dar
fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie smartphone, bannere etc, urmand ca
inscrierea sa se realizeze tot in Aplicatia mobila Samsung Members.
6. 13 Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui
serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe
perioadele de trafic intens;
b. Orice eventuale cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea
lor la aceasta Campanie, nu sunt si nu vor fi acoperite de Organizator sau Samsung.

Art.7 - Condiții de validare
Toate premiile acordate în cadrul acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar acele premii nerevendicate, ori necâștigate,
ori invalidate, ori care nu s-au putut preda în termen de [to be inserted] de zile de la validarea acestora
din cauza imposibilității de a contacta destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza
nerespectării termenilor și conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de către
Organizator.
Art. 8. Premiile
(1) Premiile oferite în această campanie sunt (câte unul pentru fiecare câștigător):

Premiu

Valoare unitara premiu
(fara TVA)

Samsung Care+ 1 an Z Fold4, 1 intrare in service

449 RON

Samsung Care+ 1 an Z Flip4, 1 intrare in service

429 RON



Premiile se vor expedia online prin e-mail către participanții validați în termen de 48 ore de la
revendicarea beneficiului prin aplicatia Samsung Members. .

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale



Datele colectate – menționate la art. 6.4.g stocate timp de 30 de zile de la finalul campaniei de
înscrieri, urmând ca după acest termen organizatorul să le distrugă/șteargă.



Datele castigatorilor vor fi stocate pentru un temen de 30 de zile, ne fiind folosite in niciun alt
scop, la finalul acestui termen urmand să le distrugă/șteargă.
Pentru mai multe informatii politica de confidentialitate poate fi consultata aici: https://www.samsung.com/ro/info/privacy/

Art. 10. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora


10.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care: se constata epuizarea fondului
Produse, intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de
legislatia romana in vigoare, intervine un caz de imposibilitate a Organizatorului de a continua
aceasta Campanie din motive independente de vointa sa, sau daca Organizatorul doreste acest
lucru, cu notificare prealabila a consumatorilor.



Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de
despagubire/dauna sau altele asemenea, afara de cazurile expres prevazute de legislatia
aplicabila.



10.2. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile
Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul
Regulament (in modalitatile prevazute la Art. 3 din Regulament).

Art. 11 Legea aplicabila, Litigii


11.1. Legea aplicabila este legea romana.



11.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.



11.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa
Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Dupa expirarea
acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 12. Clauze finale


12.1. Deciziile Organizatorului privind Campania “Samsung Care+ Precomanda Galaxy Z Fold4 /Z
Flip4” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.



12.2. Organizatorul Campaniei este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa
de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile
pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Regulamentul Oficial al campaniei Samsung Care+ Precomanda Galaxy Z Fold4 /Z Flip4

Art. 1 – Organizatorii campaniei
1.2.

Organizatorii campaniei:
SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176,
cladirea A, etaj 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7668/2012, avand CUI
22694272, (denumita in continuare”Samsung”).
1.2. Campania se va desfasura/ derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu
pentru toti participatii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).
Art. 2 – Durata si locul de desfӑsurare al Campaniei
2.1 Campania este organizatӑ si desfӑsuratӑ pe teritoriul Romaniei in perioada 10 August 2022, ora 16:00
– 25 August 2022, ora 23:59 prin intermediul aplicatiei Samsung Members. Aplicatia prin care utilizatorii
de telefoane Samsung Galaxy au un acces rapid si usor la Community, News, Benefits & Tips oferite de
Samsung. Descarcarea aplicatiei mobile Samsung Members se poate face prin intermediul magazinului
Play Store (Android).
2.2 Mecanismul de participare in cadrul Campaniei “Samsung Care+ Precomanda Galaxy Z Fold4 /
Z Flip4” este detaliat la articolul 6 al prezentului Regulament.
Art. 3. – Regulamentul Campaniei
3.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga
durata a Campaniei, pe www.samsung.com/ro/ in format electronic, In aplicatia Samsung Members, la
sectiunea special dedicata pentru Regulament si/sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa
Organizatorului din Sos Bucuresti-Ploiesti 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center,
Cladirea A, etaj 5, sector 1, Bucuresti, Romania.
3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul
derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul
premiului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in
mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care
Regulamentul Oficial a fost facut public anterior. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui
Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public in Aplicatia Samsung Members, in
sectiunea Notificari.
3.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de
materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar
prevederile Regulamentului vor prevala.

Art.4 - Dreptul de participare
4.1 Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la de start a
campaniei, cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului
Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanți”).
4.2 La această Campanie nu au dreptul să participe angajații societății Samsung România, ai societăților
participante la realizarea și derularea Campaniei, precum și rudele de gradul I și afinii acestora, nici
beneficiarii sau rudele lor.
4.3 Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a
prezentului Regulament cât și a Politicii de prelucrare a datelor de către toți participanții la Campanie.
4.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului
de a participa la această Campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze.
Art 5 - Durata campaniei și aria de desfășurare




Durata campaniei (pre-comanda): 10 August (17:00) – 25 August (23:59);
Durata inscrierilor: 29 August – 25 Octombrie;
Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual
corespunzător aplicației Samsung Members.

Art. 6 - Mecanica
Definitii Termeni
6.1 Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul
Regulament.
6.2 Aplicatia Samsung Members: este o aplicatie prin care utilizatorii de telefoane Samsung Galaxy
compatibile au un acces rapid si usor la News, Benefits & Tips oferite de Samsung. Descarcarea aplicatiei
mobile Samsung Members se poate face prin intermediul magazinului Play Store (Android). Lista
dispozitivelor Samsung care suporta aplicația Samsung Members este detaliata în Anexa 2.
6.3 Magazin Play Store: este un serviciu Google care consta intr-un magazin online de melodii, filme, carti
si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare Android.
6.4 Mecanismul Campaniei: Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
·

Să aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 2 al prezentului Regulament;

·

Să cumpere și să dețină unul din modelele de telefoane Samsung Galaxy Z Fold4, respectiv
Samsung Galaxy Z Flip4, conform listei de mai jos.
Denumire produs

Cod produs (SKU)

f.

xii.
xiii.

Galaxy Fold4, 256GB, GRAY

SM-F936BZABEUE

Galaxy Fold4, 256GB, BEIGE

SM-F936BZEBEUE

Galaxy Fold4, 256GB, BLACK

SM-F936BZKBEUE

Galaxy Fold4, 512GB, GRAY

SM-F936BZACEUE

Galaxy Fold4, 512GB, BEIGE

SM-F936BZECEUE

Galaxy Fold4, 512GB, BLACK

SM-F936BZKCEUE

Galaxy Fold4, 1TB, GRAY

SM-F936BZANEUE

Galaxy Fold4, 1TB, BEIGE

SM-F936BZENEUE

Galaxy Fold4, 1TB, BLACK

SM-F936BZKNEUE

Galaxy Flip4, 128GB, LIGHT, BLUE

SM-F721BLBGEUE

Galaxy Flip4, 128GB, LIGHT, VIOLET

SM-F721BLVGEUE

Galaxy Flip4, 128GB, GRAY

SM-F721BZAGEUE

Galaxy Flip4, 128GB, GOLD

SM-F721BZDGEUE

Galaxy Flip4, 256GB, LIGHT, BLUE

SM-F721BLBHEUE

Galaxy Flip4, 256GB, LIGHT, VIOLET

SM-F721BLVHEUE

Galaxy Flip4, 256GB, GRAY

SM-F721BZAHEUE

Galaxy Flip4, 256GB, GOLD

SM-F721BZDHEUE

Galaxy Flip4, 512GB, LIGHT, BLUE

SM-F721BLBPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, LIGHT, VIOLET

SM-F721BLVPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, GRAY

SM-F721BZAPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, GOLD

SM-F721BZDPEUE

Sa dețină sau sa descarce (download) Aplicatia Samsung Members prin intermediul
magazinelor online de content si aplicatii pentru dispozitive mobile: Magazin Play Store;
g. Sa acceseze Aplicatia mobila Samsung Members;
h. Sa isi creeze un cont personal sau sa se logheze in contul personal Samsung;
i. Sa dea click pe banner-ul de Campanie disponibil numai in aplicatia Samsung Members pentru a
accesa formularul de inscriere in Campanie;
j. Sa completeze și să parcurgă formularul de inscriere in perioada 29 August – 25 Octombrie, ce
contine urmatoarele campuri:
ix. Campul obligatoriu corespunzator numelui (actualizat automat din contul de Samsung
Account)
x. Campul obligatoriu corespunzator prenumelui (actualizat automat din contul de Samsung
Account)
xi. Campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail valida la care poate fi contactat
Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a
prevalidarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a Premiului in caz
de castig; (actualizat automat din contul de Samsung Account)
Câmp obligatoriu cu informații despre produs (Nume device, Serial Number, IMEI –
preluate automat din contul de Samsung Account)
Campul obligatoriu corespunzator datei nasterii, in format dd/mm/year

xiv.

xv.
xvi.

Campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la
care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale; (actualizat
automat din contul de Samsung Account)
Campurile obligatorii corespunzatoare adresei fizice si orașului în care locuiesc;
Bifa obligatorie pentru confirmarea citirii si acceptarii Regulamentului Oficial si privind
acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul Campaniei;
Bifa obligatorie pentru confirmarea faptului ca Participantul are varsta peste 18 ani, ce
contine urmatorul text: „Confirm ca am peste 18 ani”

6.5 Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “Confirmă înregistrarea”,
participantului ii este afisat printr-un mesaj confirmarea transmiterii catre Samsung a inscrierii. În a doua
zi de la data înscrierii, vor primi pe e-mail-ul înregistrat în formular-ul mentionat la 6.4.f documentele
aferente asigurarii Samsung Care+ oferite gratuit in cadrul campaniei.
6.6 In perioada de precomanda (10 August 2022, ora 17:00 – 25 August 2022, ora 23:59), in limita stocului
disponibil, consumatorii care achizitioneaza unul dintre urmatoarele telefoane Galaxy Z Fold4 / Z Flip4 si
il activeaza in perioada 10 August 2022 – 04 Octombrie beneficiaza gratuit de 1 an Samsung Care+,
asigurare impotriva daunelor accidentale. Contravaloarea beneficiului este in valoare de 429 RON pentru
modelul Galaxy Z Flip4, respectiv 449 RON pentru modelul Galaxy Z Fold4. Prin activarea asigurarii
Samsung Care+ impotriva daunelor accidentale, clientii beneficiaza timp de 1 an de la achizitionarea
dispozitivului de o intrare in service sau inlocuire in caz de dauna totala, urmand a se plati doar taxa de
serviciu pentru reparatie (fransiza), in valoare de 699 RON pentru Galaxy Fold4 si 599 RON pentru Galaxy
Flip4.
In cazul in care consumatorul decide sa achizitioneze prin costuri proprii o asigurare Samsung Care+
pentru o perioada de 2 ani (detaliile aplicabile disponibile pe pagina dedicate Samsung Care+), beneficiul
Samsung Care+ pentru 1 an acordat in cadrul acestei campanii nu va mai fi aplicabil, urmand ca asigurarea
achizitionata sa fie singura aplicabila, cele doua nefiind posibil a fi cumulate.
Alte dispozitii
6.7 Persoana identificata prin acelasi Samsung Account ID poate efectua in cadrul prezentei Campanii o
singura inscriere valida, conform Regulamentului Oficial al Campaniei, orice alta incercare de inscriere
fiind invalidata.
6.8 Participantii care nu indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunea 5 nu vor intra in posesia premiului.
6.9 Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierea Participantilor in campanie cu un dispozitiv
Samsung care nu suporta Aplicatia Samsung Members, cu un numar de telefon invalid / incorect si / sau
cu o adresa de email invalida / incorecta sau prin orice alte modalitati care nu sunt conforme cu prezentul
Regulament.
6.10 Pentru fiecare accesare a aplicatiei si/sau formularului de inscriere, participantul isi asuma ca va
suporta orice eventuale costuri necesare accesului la internet, conform planului tarifar stabilit de
furnizorul propriu de internet.
6.11 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere/participare la
Campanie si, in consecinta, sa elimine participarea in Campanie ce contine un raspuns la provocarea
adresata asupra caruia planeaza suspiciuni de falsitate, de nerespectare a prevederilor prezentului

Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare, pe care acesta nu il considera potrivit/decent sau pe
care acesta nu il considera coerent si relevant in contextul subiectului provocarii adresate.
6.12 Organizatorul isi rezerva dreptul de a promova campania in diverse canale, spre exemplu, dar
fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie smartphone, bannere etc, urmand ca
inscrierea sa se realizeze tot in Aplicatia mobila Samsung Members.
6. 13 Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui
serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe
perioadele de trafic intens;
d. Orice eventuale cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea
lor la aceasta Campanie, nu sunt si nu vor fi acoperite de Organizator sau Samsung.

Art.7 - Condiții de validare
Toate premiile acordate în cadrul acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar acele premii nerevendicate, ori necâștigate,
ori invalidate, ori care nu s-au putut preda în termen de [to be inserted] de zile de la validarea acestora
din cauza imposibilității de a contacta destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza
nerespectării termenilor și conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de către
Organizator.
Art. 8. Premiile
(1) Premiile oferite în această campanie sunt (câte unul pentru fiecare câștigător):

Premiu

Valoare unitara premiu
(fara TVA)

Samsung Care+ 1 an Z Fold4, 1 intrare in service

449 RON

Samsung Care+ 1 an Z Flip4, 1 intrare in service

429 RON



Premiile se vor expedia online prin e-mail către participanții validați în termen de 48 ore de la
revendicarea beneficiului prin aplicatia Samsung Members. .

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale


Datele colectate – menționate la art. 6.4.g stocate timp de 30 de zile de la finalul campaniei de
înscrieri, urmând ca după acest termen organizatorul să le distrugă/șteargă.



Datele castigatorilor vor fi stocate pentru un temen de 30 de zile, ne fiind folosite in niciun alt
scop, la finalul acestui termen urmand să le distrugă/șteargă.

Pentru mai multe informatii politica de confidentialitate poate fi consultata aici: https://www.samsung.com/ro/info/privacy/

Art. 10. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora


10.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care: se constata epuizarea fondului
Produse, intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de
legislatia romana in vigoare, intervine un caz de imposibilitate a Organizatorului de a continua
aceasta Campanie din motive independente de vointa sa, sau daca Organizatorul doreste acest
lucru, cu notificare prealabila a consumatorilor.



Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de
despagubire/dauna sau altele asemenea, afara de cazurile expres prevazute de legislatia
aplicabila.



10.2. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile
Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul
Regulament (in modalitatile prevazute la Art. 3 din Regulament).

Art. 11 Legea aplicabila, Litigii


11.1. Legea aplicabila este legea romana.



11.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.



11.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa
Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Dupa expirarea
acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 12. Clauze finale


12.1. Deciziile Organizatorului privind Campania “Samsung Care+ Precomanda Galaxy Z Fold4 /Z
Flip4” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.



12.2. Organizatorul Campaniei este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa
de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile
pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Regulamentul Oficial al campaniei Samsung Care+ Precomanda Galaxy Z Fold4 /Z Flip4

Art. 1 – Organizatorii campaniei
1.3.

Organizatorii campaniei:
SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176,
cladirea A, etaj 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7668/2012, avand CUI
22694272, (denumita in continuare”Samsung”).
1.2. Campania se va desfasura/ derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu
pentru toti participatii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).
Art. 2 – Durata si locul de desfӑsurare al Campaniei
2.1 Campania este organizatӑ si desfӑsuratӑ pe teritoriul Romaniei in perioada 10 August 2022, ora 16:00
– 25 August 2022, ora 23:59 prin intermediul aplicatiei Samsung Members. Aplicatia prin care utilizatorii
de telefoane Samsung Galaxy au un acces rapid si usor la Community, News, Benefits & Tips oferite de
Samsung. Descarcarea aplicatiei mobile Samsung Members se poate face prin intermediul magazinului
Play Store (Android).
2.2 Mecanismul de participare in cadrul Campaniei “Samsung Care+ Precomanda Galaxy Z Fold4 /
Z Flip4” este detaliat la articolul 6 al prezentului Regulament.
Art. 3. – Regulamentul Campaniei
3.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga
durata a Campaniei, pe www.samsung.com/ro/ in format electronic, In aplicatia Samsung Members, la
sectiunea special dedicata pentru Regulament si/sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa
Organizatorului din Sos Bucuresti-Ploiesti 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center,
Cladirea A, etaj 5, sector 1, Bucuresti, Romania.
3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul
derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul
premiului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in
mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care
Regulamentul Oficial a fost facut public anterior. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui
Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public in Aplicatia Samsung Members, in
sectiunea Notificari.
3.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de
materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar
prevederile Regulamentului vor prevala.

Art.4 - Dreptul de participare
4.1 Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la de start a
campaniei, cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului
Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanți”).
4.2 La această Campanie nu au dreptul să participe angajații societății Samsung România, ai societăților
participante la realizarea și derularea Campaniei, precum și rudele de gradul I și afinii acestora, nici
beneficiarii sau rudele lor.
4.3 Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a
prezentului Regulament cât și a Politicii de prelucrare a datelor de către toți participanții la Campanie.
4.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului
de a participa la această Campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze.
Art 5 - Durata campaniei și aria de desfășurare




Durata campaniei (pre-comanda): 10 August (17:00) – 25 August (23:59);
Durata inscrierilor: 29 August – 25 Octombrie;
Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual
corespunzător aplicației Samsung Members.

Art. 6 - Mecanica
Definitii Termeni
6.1 Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul
Regulament.
6.2 Aplicatia Samsung Members: este o aplicatie prin care utilizatorii de telefoane Samsung Galaxy
compatibile au un acces rapid si usor la News, Benefits & Tips oferite de Samsung. Descarcarea aplicatiei
mobile Samsung Members se poate face prin intermediul magazinului Play Store (Android). Lista
dispozitivelor Samsung care suporta aplicația Samsung Members este detaliata în Anexa 2.
6.3 Magazin Play Store: este un serviciu Google care consta intr-un magazin online de melodii, filme, carti
si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare Android.
6.4 Mecanismul Campaniei: Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
·

Să aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 2 al prezentului Regulament;

·

Să cumpere și să dețină unul din modelele de telefoane Samsung Galaxy Z Fold4, respectiv
Samsung Galaxy Z Flip4, conform listei de mai jos.
Denumire produs

Cod produs (SKU)

Galaxy Fold4, 256GB, GRAY

SM-F936BZABEUE

Galaxy Fold4, 256GB, BEIGE

SM-F936BZEBEUE

xx.
xxi.

Galaxy Fold4, 256GB, BLACK

SM-F936BZKBEUE

Galaxy Fold4, 512GB, GRAY

SM-F936BZACEUE

Galaxy Fold4, 512GB, BEIGE

SM-F936BZECEUE

Galaxy Fold4, 512GB, BLACK

SM-F936BZKCEUE

Galaxy Fold4, 1TB, GRAY

SM-F936BZANEUE

Galaxy Fold4, 1TB, BEIGE

SM-F936BZENEUE

Galaxy Fold4, 1TB, BLACK

SM-F936BZKNEUE

Galaxy Flip4, 128GB, LIGHT, BLUE

SM-F721BLBGEUE

Galaxy Flip4, 128GB, LIGHT, VIOLET

SM-F721BLVGEUE

Galaxy Flip4, 128GB, GRAY

SM-F721BZAGEUE

Galaxy Flip4, 128GB, GOLD

SM-F721BZDGEUE

Galaxy Flip4, 256GB, LIGHT, BLUE

SM-F721BLBHEUE

Galaxy Flip4, 256GB, LIGHT, VIOLET

SM-F721BLVHEUE

Galaxy Flip4, 256GB, GRAY

SM-F721BZAHEUE

Galaxy Flip4, 256GB, GOLD

SM-F721BZDHEUE

Galaxy Flip4, 512GB, LIGHT, BLUE

SM-F721BLBPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, LIGHT, VIOLET

SM-F721BLVPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, GRAY

SM-F721BZAPEUE

Galaxy Flip4, 512GB, GOLD

SM-F721BZDPEUE

k. Sa dețină sau sa descarce (download) Aplicatia Samsung Members prin intermediul
magazinelor online de content si aplicatii pentru dispozitive mobile: Magazin Play Store;
l. Sa acceseze Aplicatia mobila Samsung Members;
m. Sa isi creeze un cont personal sau sa se logheze in contul personal Samsung;
n. Sa dea click pe banner-ul de Campanie disponibil numai in aplicatia Samsung Members pentru a
accesa formularul de inscriere in Campanie;
o. Sa completeze și să parcurgă formularul de inscriere in perioada 29 August – 25 Octombrie, ce
contine urmatoarele campuri:
xvii. Campul obligatoriu corespunzator numelui (actualizat automat din contul de Samsung
Account)
xviii. Campul obligatoriu corespunzator prenumelui (actualizat automat din contul de Samsung
Account)
xix. Campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail valida la care poate fi contactat
Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a
prevalidarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a Premiului in caz
de castig; (actualizat automat din contul de Samsung Account)
Câmp obligatoriu cu informații despre produs (Nume device, Serial Number, IMEI –
preluate automat din contul de Samsung Account)
Campul obligatoriu corespunzator datei nasterii, in format dd/mm/year
xxii. Campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la
care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale; (actualizat
automat din contul de Samsung Account)

xxiii.
xxiv.

Campurile obligatorii corespunzatoare adresei fizice si orașului în care locuiesc;
Bifa obligatorie pentru confirmarea citirii si acceptarii Regulamentului Oficial si privind
acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul Campaniei;
Bifa obligatorie pentru confirmarea faptului ca Participantul are varsta peste 18 ani, ce
contine urmatorul text: „Confirm ca am peste 18 ani”

6.5 Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “Confirmă înregistrarea”,
participantului ii este afisat printr-un mesaj confirmarea transmiterii catre Samsung a inscrierii. În a doua
zi de la data înscrierii, vor primi pe e-mail-ul înregistrat în formular-ul mentionat la 6.4.f documentele
aferente asigurarii Samsung Care+ oferite gratuit in cadrul campaniei.
6.6 In perioada de precomanda (10 August 2022, ora 17:00 – 25 August 2022, ora 23:59), in limita stocului
disponibil, consumatorii care achizitioneaza unul dintre urmatoarele telefoane Galaxy Z Fold4 / Z Flip4 si
il activeaza in perioada 10 August 2022 – 04 Octombrie beneficiaza gratuit de 1 an Samsung Care+,
asigurare impotriva daunelor accidentale. Contravaloarea beneficiului este in valoare de 429 RON pentru
modelul Galaxy Z Flip4, respectiv 449 RON pentru modelul Galaxy Z Fold4. Prin activarea asigurarii
Samsung Care+ impotriva daunelor accidentale, clientii beneficiaza timp de 1 an de la achizitionarea
dispozitivului de o intrare in service sau inlocuire in caz de dauna totala, urmand a se plati doar taxa de
serviciu pentru reparatie (fransiza), in valoare de 699 RON pentru Galaxy Fold4 si 599 RON pentru Galaxy
Flip4.
In cazul in care consumatorul decide sa achizitioneze prin costuri proprii o asigurare Samsung Care+
pentru o perioada de 2 ani (detaliile aplicabile disponibile pe pagina dedicate Samsung Care+), beneficiul
Samsung Care+ pentru 1 an acordat in cadrul acestei campanii nu va mai fi aplicabil, urmand ca asigurarea
achizitionata sa fie singura aplicabila, cele doua nefiind posibil a fi cumulate.
Alte dispozitii
6.7 Persoana identificata prin acelasi Samsung Account ID poate efectua in cadrul prezentei Campanii o
singura inscriere valida, conform Regulamentului Oficial al Campaniei, orice alta incercare de inscriere
fiind invalidata.
6.8 Participantii care nu indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunea 5 nu vor intra in posesia premiului.
6.9 Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierea Participantilor in campanie cu un dispozitiv
Samsung care nu suporta Aplicatia Samsung Members, cu un numar de telefon invalid / incorect si / sau
cu o adresa de email invalida / incorecta sau prin orice alte modalitati care nu sunt conforme cu prezentul
Regulament.
6.10 Pentru fiecare accesare a aplicatiei si/sau formularului de inscriere, participantul isi asuma ca va
suporta orice eventuale costuri necesare accesului la internet, conform planului tarifar stabilit de
furnizorul propriu de internet.
6.11 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere/participare la
Campanie si, in consecinta, sa elimine participarea in Campanie ce contine un raspuns la provocarea
adresata asupra caruia planeaza suspiciuni de falsitate, de nerespectare a prevederilor prezentului
Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare, pe care acesta nu il considera potrivit/decent sau pe
care acesta nu il considera coerent si relevant in contextul subiectului provocarii adresate.

6.12 Organizatorul isi rezerva dreptul de a promova campania in diverse canale, spre exemplu, dar
fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie smartphone, bannere etc, urmand ca
inscrierea sa se realizeze tot in Aplicatia mobila Samsung Members.
6. 13 Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui
serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe
perioadele de trafic intens;
f. Orice eventuale cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea
lor la aceasta Campanie, nu sunt si nu vor fi acoperite de Organizator sau Samsung.

Art.7 - Condiții de validare
Toate premiile acordate în cadrul acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar acele premii nerevendicate, ori necâștigate,
ori invalidate, ori care nu s-au putut preda în termen de [to be inserted] de zile de la validarea acestora
din cauza imposibilității de a contacta destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza
nerespectării termenilor și conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de către
Organizator.
Art. 8. Premiile
(1) Premiile oferite în această campanie sunt (câte unul pentru fiecare câștigător):

Premiu

Valoare unitara premiu
(fara TVA)

Samsung Care+ 1 an Z Fold4, 1 intrare in service

449 RON

Samsung Care+ 1 an Z Flip4, 1 intrare in service

429 RON



Premiile se vor expedia online prin e-mail către participanții validați în termen de 48 ore de la
revendicarea beneficiului prin aplicatia Samsung Members. .

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale


Datele colectate – menționate la art. 6.4.g stocate timp de 30 de zile de la finalul campaniei de
înscrieri, urmând ca după acest termen organizatorul să le distrugă/șteargă.



Datele castigatorilor vor fi stocate pentru un temen de 30 de zile, ne fiind folosite in niciun alt
scop, la finalul acestui termen urmand să le distrugă/șteargă.
Pentru mai multe informatii politica de confidentialitate poate fi consultata aici: https://www.samsung.com/ro/info/privacy/

Art. 10. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora


10.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care: se constata epuizarea fondului
Produse, intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de
legislatia romana in vigoare, intervine un caz de imposibilitate a Organizatorului de a continua
aceasta Campanie din motive independente de vointa sa, sau daca Organizatorul doreste acest
lucru, cu notificare prealabila a consumatorilor.



Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de
despagubire/dauna sau altele asemenea, afara de cazurile expres prevazute de legislatia
aplicabila.



10.2. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile
Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul
Regulament (in modalitatile prevazute la Art. 3 din Regulament).

Art. 11 Legea aplicabila, Litigii


11.1. Legea aplicabila este legea romana.



11.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.



11.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa
Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Dupa expirarea
acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 12. Clauze finale


12.1. Deciziile Organizatorului privind Campania “Samsung Care+ Precomanda Galaxy Z Fold4 /Z
Flip4” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.



12.2. Organizatorul Campaniei este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa
de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile
pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

