
PRAVILA STORITVE  

„LOUNGE“ 

 

PROSIMO VAS, DA POZORNO PREBERETE TA PRAVILA PRED UPORABO STORITVE LOUNGE. 

1. LOUNGE je storitev, ki jo ponuja Samsung Electronics Austria GmbH, z registriranim sedežem na 

Dunaju, na naslovu Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Dunaj, Avstrija in matično številko FN 

217924b (v nadaljnjem besedilu: Samsung) 

 

2. Storitev LOUNGE je na voljo obstoječim lastnikom naslednjih modelov Samsung mobilnih 

telefonov: 

Galaxy S Serija: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, 

Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21FE 5G, 

Galaxy S20FE, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e  

Galaxy A Serija: Galaxy A53 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A72;  

Galaxy Z Serija: Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G; 

Galaxy Z Fold4 5G, Galaxy Z Flip4 5G;  

Galaxy Tab Serija: Tab S6, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra;  

Galaxy Note Serija: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+. 

Storitev LOUNGE je na voljo izključno na zgoraj omenjenih modelih Samsung mobilnih telefonov, 

ki so s strani Samsunga namenjeni za prodajo na ozemlju Republike Slovenije. 

3. Preko storitve LOUNGE lahko uporabniki koristijo različne ugodnosti pri nakupu izdelkov ali pri 

uporabi storitev Samsungovih partnerjev, navedenih v oddelku LOUNGE. 

 

4. Za koriščenje ugodnosti, vsebovanih v LOUNGE, mora uporabnik ob zagonu oddelka dati izrecno 

soglasje za prejemanje tržnih sporočil družbe Samsung. 

 

5. Ta pravila urejajo pravno razmerje med družbo Samsung in uporabniki storitve LOUNGE. 

 

6. Strinjate se, da boste storitev LOUNGE uporabljali v skladu z veljavnimi predpisi in da je ne boste 

uporabljali za kakršne koli nezakonite ali prepovedane namene. Mladoletniki, mlajši od 15 let, ne 

smejo uporabljati storitve LOUNGE, razen če njihov starš ali zakoniti zastopnik pregleda in se 

strinja s temi pravili. Če ste starš ali zakoniti zastopnik mladoletnika, ki mladoletniku dovoljuje 

uporabo storitve LOUNGE, se zavezujete, da: (i) boste nadzirali uporabo storitve LOUNGE s 

strani mladoletnika; (ii) prevzamete vsa tveganja, povezana z uporabo storitve LOUNGE s strani 

mladoletnika; (iii) prevzeti vse obveznosti, ki izhajajo iz uporabe storitve LOUNGE s strani 

mladoletnika; in (iv) ste odgovorni za točnost in resničnost vseh informacij, ki jih posreduje 

mladoletnik. 

 



7. Ugodnosti storitve LOUNGE se koristijo s pomočjo elektronskih kod, ki so na voljo v storitvi 

LOUNGE. Če želite koristiti ugodnosti pri nakupu izdelkov ali uporabi storitev Samsungovih 

partnerjev, naštetih v storitvi LOUNGE, morate Samsungovemu partnerju pri nakupu izdelkov ali 

uporabi storitev predložiti ustrezno elektronsko kodo, dodeljeno preko storitve LOUNGE. 

 

8. Samsung ne odgovarja za vsebino ugodnosti iz storitve LOUNGE pri določenih Samsungovih 

partnerjih, naštetih v storitvi LOUNGE. Vsebino ugodnosti in pogoje za njihovo pridobitev 

neodvisno določi vsak posamezni Samsungov partner. Vsebina in pogoji koriščenja navedenih 

ugodnosti bodo navedeni v posebnih pravilih, ki jih bo vsak posamezni partner posebej objavil. 

 

9. Vsako elektronsko kodo za koriščenje ugodnosti pri nakupu izdelkov ali uporabi storitev 

Samsungovih partnerjev, naštetih v LOUNGE, je mogoče uporabiti samo ob nakupu, medtem ko 

se po nakupu šteje za uporabljeno ter preneha veljati. Samsung bo arhiviral zgodovino izdanih 

kod za obdobje enega leta. 

 

10. Elektronskih kod za koriščenje ugodnosti pri nakupu izdelkov ali uporabi storitev Samsungovih 

partnerjev, naštetih v storitvi LOUNGE, ni dovoljeno prenesti na druge osebe oziroma jih lahko 

koristijo samo lastniki naprav iz 2. točke teh pravil. Elektronskih kod za koriščenje ugodnosti pri 

nakupu izdelkov ali uporabi storitev partnerjev Samsung, naštetih v storitvi LOUNGE, ni mogoče 

zamenjati za gotovino ali drugo denarno nadomestilo. 

 

11. Samsung ne bo zbiral ali obdeloval osebnih podatkov uporabnikov v okviru storitve LOUNGE. 

 

12. Samsung lahko kadarkoli posodobi storitev LOUNGE, kar vključuje izboljšave storitev, uvedbo 

novih elementov ali brisanje obstoječih elementov storitve. 

 

13. Morebitni spori v zvezi s storitvijo LOUNGE se bodo reševali sporazumno. V kolikor sporazumna 

rešitev ne bi bila mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.  


