
[Samsung TV inkludert Strim Bundle Promotion]  

Kjøp valgfri Samsung TV – få med Strim Mest i 3 måneder 
 
Gjelder ved kjøp av valgfri Samsung TV (veiledende pris ca 2 990 – 120 000 NOK) hos Komplett i Norge. 
Tilbudet gjelder privatkjøp (for eksempel ikke bedrifter) i perioden 15. februar 2023 – 31. mars 2023, og 
kan ikke kombineres med andre tilbud. Det er kun mulig å benytte seg av tilbudet en (1) gang pr 
kvittering/faktura og person/husstand som oppfyller kampanjekravene.  
 
Ved kjøp av valgfri Samsung TV hos Komplett fra den 15. februar 2023 til 31. mars 2023 inngår:  

- Strim Mest, 3 måneder til en verdi av ca 1347 NOK  
 
Kampanjen gjelder kun for nye Strim-kunder og forutsetter bruk av verdikode man får tilsendt på mail. 
Husk å aktivere Strim innen 15. april. Du kan ikke kombinere dette tilbudet med andre tilbud. Tilbudet 
gjelder fra 15. februar til og med 31. mars, abonnementet må aktiveres innen 15. april.     
  

For å benytte ditt Strim-tilbud, følg trinnene nedenfor når du har startet din nye Samsung TV:  
1. Få din unike verdikoden tilsendt på mail fra Komplett 
2. Følg linken i mailen og aktiver ditt tilbud hos Strim innen den 15 april 

 
For å motta abonnementet på Strim kreves Smart Hub T&C-avtale og Samsung-
kontoregistrering/pålogging. En gyldig betalingsmåte må oppgis ved registrering, men du vil ikke bli 
belastet under den kostnadsfrie perioden. Dersom abonnementet ikke avsluttes i løpet av den 
kostnadsfrie perioden, vil du automatisk belastes for abonnement til ordinær pris (449 kr/måneden).  
 
* Strim Mest levers av Strim som eies og driftes av RiksTV, Org.nr: 889 099 682 

  



GENERELLE VILKÅR   
Deltakerne godkjenner og aksepterer å følge disse vilkårene. All informasjon og alle instruksjoner som er 
publisert her utgjør, der dette er aktuelt, en del av betingelsene.  
1. Arrangør av kampanjen er Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE - 164 40 
Kista, Sverige ("Arrangør" eller "Samsung").  
2. Kampanjen omfatter ikke produkter som kjøpes fra auksjonsnettsteder, gjennom privat salg eller 
gjennom forhandlere som ikke er godkjent av Samsung.  
3. Kampanjen gjelder bare forbrukere (f.eks. ikke selskaper eller forhandlere).  
4. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere krav som Samsung mener ikke 
oppfyller disse vilkårene. Samsung er ikke forpliktet til å overlevere det valgte tilleggsproduktet ved 
ugyldige krav. Ved behov har Samsung rett til å iverksette rimelige tiltak for å beskytte seg mot falske 
eller ugyldige krav, inkludert, men ikke begrenset til, å be om ytterligere bekreftelse på identitet og 
andre aktuelle opplysninger om en deltaker.  
5. Kampanjen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan 
behandles av de alminnelige domstolene. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for 
mekling dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad de er kvalifisert til å 
behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien, og nettadressen 
er www.forbrukertilsynet.no. EU-Kommisjonen har også en nettbasert klageportal spesielt beregnet for 
forbrukere bosatt i et annet EU/EØS-land, se lenken http://ec.europa.eu/consumers/odr.  
7. Samsung er ikke ansvarlig for avbrudd eller andre forstyrrelser av kampanjen som måtte oppstå på 
grunn av forhold som etter norsk rett må anses som force majeure, eller andre forhold som ligger 
utenfor Samsungs kontroll.  
8. Samsung forbeholder retten til å endre vilkårene for kampanjen innenfor rimelighetens grenser, og i 
samsvar med gjeldende lover og praksis. Enhver slik endring vil kommuniseres til deg, og du har rett til å 
motsette deg eventuelle endringer dersom du mener de innebærer en negativ innvirkning på deg 
sammenlignet med vilkårene du allerede har akseptert.  
9. Samsung svarer ikke for og kan ikke holdes erstatningsansvarlig for (a) krav som går tapt på grunn av 
overføringsfeil og andre forhold utenfor Samsungs kontroll; (b) forsinkede, tapte, feilsendte eller 
mangelfullt formidlede krav; (c) data- eller kommunikasjonsfeil i forbindelse med feil eller 
sammenbrudd; (d) avbrudd, tap eller skader forårsaket av hendelser utenfor Arrangørens kontroll; eller 
(e) utskrifts- eller trykkfeil i materiell knyttet til Kampanjen.  
 
PERSONVERN  
10. For å kunne benytte tilbudet, må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere 

beskrevet i https://www.samsung.com/no/estore/privacy-policy. Disse personopplysningene samles inn 

og behandles av Samsung kun for det formål å administrere kampanjen. Samsung Electronics Nordic AB, 

organisasjonsnummer 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for 

deltakernes personopplysninger. Håndtering av registrering og utsendelse av kampanjeprodukt utføres 

av vår samarbeidspartner og tredjepartsleverandør, Veddesta Distributions AB, et svensk aksjeselskap 

med organisasjonsnummer 556441-4273 og adresse Uppfinnarvägen 4, 195 61 Arlandastad, som 

databehandler. Vær oppmerksom på at forhandleren som du har kjøpt din Samsung produkt hos, vil 

være selvstendig behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger i forbindelse med 

kjøpet. Forhandlerens personvernerklæring gjelder for hvordan den behandler dine personopplysninger. 

Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av dine personopplysninger. Du har rett 

til å (i) få informasjon om vår behandling av dine personopplysninger og om hvilke personopplysninger 

om deg Samsung behandler, (ii) få uriktige personopplysninger rettet, (iii) protestere mot eller be om 

begrensning av vår behandling av dine personopplysninger, samt (iv) be om tilgang til, sletting eller 

https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/se/pdf/Terms_and_Conditions_Strim.pdf


flytting (såkalt dataportabilitet) av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse 

rettighetene, eller hvis du har spørsmål om hvorvidt/hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan 

du kontakte oss via vår dedikerte GDPR-online-portal på http://www.samsung.com/no/request-desk/ 

eller på dataprotection.sena@samsung.com. Du kan sende inn en klage til den relevante 

tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger bryter 

gjeldende lov. Kontaktinformasjon til alle EU-myndigheter finner du her. 

 

 


