
Samsung Online Mağaza “Samsung Galaxy M31s ve M51” Level U2 Hediye Kampanyası Koşulları 

  

Kampanya, 24 Şubat - 09 Mart 2021 (23:59) tarihleri arasında, Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret 

Ltd. Şti ithalatı olarak, Türkiye sınırları içinde Samsung Online Mağaza’da (shop.samsung.com/tr) satışa sunulmuş 

olan “Samsung Galaxy M31s (SM-M317) ve Samsung Galaxy (SM-M515) ürünlerinden birini satın aldıktan 

sonra, burada belirtilen kampanya koşullarını yerine getiren tüketiciler için geçerlidir. 

  

  

Tüketiciler, 24 Şubat - 09 Mart 2021 (23:59) tarihleri arasında Samsung Online Mağaza’dan Ürün satın almaları 

halinde Samsung Galaxy Level U2 Kulaklık hediyesini (EO-B3300BLEGWW) kazanmaya hak 

kazanacaklardır. 

 

Ürün ve Hediye teslimat tarihleri, yaşanabilecek lojistik, teknik, idari izin/onay gecikmeleri ve mücbir sebep 

hallerinde ertelenebilir. Gerekli bildirimleri web sitesi üzerinden duyuracaktır. 

  

  

  

Samsung Online Mağaza’ dan ilgili kampanya döneminde satın alınacak Ürün’e istinaden hak kazandığı Hediye, 

satın alınan ana ürün ile birlikte aynı adrese gönderileceği planlanmaktadır. Ürünlerin teslimatı satışı gerçekleştiren 

tarafça yapılacak olup Samsung’un herhangi bir müdahalesi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 

Samsung çalışanları, tacirler ve kurumsal alım yapanlar Kampanya’dan faydalanamaz. 

Kurumsal fatura ile satın alan müşteriler, faturadaki toplam satın alınan ürün adedine bakılmaksızın, sadece 1 adet 

hediye kazanma şansını yakalayabilir. Kampanyadan aynı kişi en fazla bir ürün için yararlanabilir.  

Aynı yada farklı Kullanıcı Adı, e-mail Adresi, Teslimat Adresi, Telefon Numarası ile verilen siparişlerden aynı 

kişi olduğu tespit edilen siparişler iptal edilecek.  

Kampanya kapsamı ürün model ve renkleri stoklarla sınırlıdır. 

  

Kampanya kapsamında hediye olarak verilecek olan Samsung marka Galaxy Level U2 Kulaklık(EO-

B3300BLEGWW ) ürününe ilişkin tüketici tarafından renk seçimi yapılamayacaktır. Hediye ürün stok adedi 

toplam: 1000 adettir. 

  

Tüketicinin hediye ürünün parasal değeri, farklı renk ve modelini talep etme hakkı bulunmamaktadır. 

  

Samsung her zaman, tek taraflı olarak kampanyayı sürekli veya geçici olarak durdurma, uzatma, kampanya 

koşullarında herhangi bir uyarı olmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

 

  

Ürün ve Hediye teslimatı satışı gerçekleştiren 3. tarafça yapılacak olup, bu hususlarda Samsung’un müdahalesi ve 

sorumluğu bulunmamaktadır. 

  

  

Samsung kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Samsung kötü niyetli olarak veya 

sahtekarlık, dolandırıcılık yapıldığı şüphesi bulunan ve kampanyaya katılım gerçekleştirdiği tespit edilen 

katılımcıların kampanyadan faydalanma haklarını iptal etme hakkına sahiptir. Bu kampanyadan faydalanılarak 

alınan ürünlerde iade kabul edilmeyecektir. (Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’dan doğan istisnalar 

hariçtir.) 

  

Satın alınan ürünün iade edilmesi durumunda kullanıcı bu kampanya sebebiyle kazandığı hakkı iade edecektir. 

Kampanya sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. 

  

Ürün’ün satış fiyatının belirlenmesinde Samsung’un herhangi bir müdahalesi bulunmayıp, tavsiye edilen satış 

fiyatları değişiklik gösterebilir. 

  

  



Verilen adres bilgilerinin yanlış olmasından kaynaklanabilecek ve/veya tüketiciden kaynaklanan tüm sair sorunlar 

sebebiyle teslimatın geç veya hiç yapılamamasından münhasıran katılımcı sorumlu olacaktır 

  

Tüketiciler, kampanyaya katılarak, bilgilerinin Samsung Gizlilik Politikası’na 

(http://www.samsung.com/tr/info/privacy/) ve Aydınlatma Metnine(https://shop.samsung.com/tr/aydinlatma-

metni/) uygun olarak kampanyanın yürütülmesi amacı ile elde edilmesini/toplanmasını, kaydedilmesini ve ilgili 

faydaların yerine getirilmesi amacıyla 3. kişilerle paylaşılmasını, konusunda bilgilendirilmiştir. 

  

Kampanya hakkında sorularınız için 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz. Güncel kampanya 

koşulları https://shop.samsung.com/tr. web sitesindedir. 
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