
KUSHTET DHE KUSHTET 
Çmimi i zbritur për riparime si jashte garancie per ekran LCD. 

 

1) Promovimi është i vlefshëm deri më 31.12.2020. 

2) Sipas kësaj oferte, ju keni të drejtë për zbritje të çmimit të riparimit që ju është dhënë nga partneri i 

Servisit të autorizuar Samsung. Zbritja do të specifikohet në para-faturën nga partneri i Servisit të 

autorizuar Samsung, në monedhën vendase me të gjitha kostot dhe taksat përkatëse të përfshira. Vlera 

e skontimit e cila është e specifikuar në tabelë në euro, do të pasqyrohet në parafaturën e konvertuar në 

monedhën vendase. 

3) Në mënyrë që të përfitoni nga kjo ofertë, duhet të lini ekranin e vjetër / thyer të LCD në partnerin e 

shërbimit Samsung të autorizuar për qëllim të asgjësimit të duhur. 

4) Promovimi është i disponueshëm vetëm për modelet e specifikuara në listën e mëposhtme. 

5) Zbritja është në dispozicion vetëm në rast riparimi. Nëse riparimi nuk është i mundur për shkak të 

mungesës së pjesshme, oferta nuk do të lëshohet. 

6) Zbritja nuk është në dispozicion për t'u kombinuar me promovime të tjera. 

7) Duke pranuar dhe paguar parapagimin e siguruar nga Partneri i Shërbimit Samsung, ju pranoni 

kushtet dhe kushtet nga ky dokument. 

 

Lista e qendrave të shërbimit Samsung të autorizuara të cilat janë përfshirë në promovim: 

1)  Expert  Servis sh.p.k: 
               Address: Rruga “Kavajes”; Hyrja 7; Nr.223 ; 
               Tirane 1023; Albania.  
               Samsung Call Center: 045 620 202 
 

2)  ElectroService: 
Address: Rr. Shkelqim Fusha, Selite, Pallati "Matrix Konstruksion", Kati 0 dhe +1, 
 Tirane, Albania 

Samsung Call Center: 045 620 202 
 

Lista e modeleve të përfshira në promovim: 

SM-G955FZKASEE SM-G970FZGDSEE 

SM-G955FZSASEE SM-G970FZKDSEE 

SM-G955FZVASEE SM-G970FZWDSEE 

SM-G960FZBASEE SM-G973FZGDSEE 

SM-G960FZBDSEE SM-G973FZKDSEE 

SM-G960FZDDSEE SM-G973FZWDSEE 

SM-G960FZKASEE SM-G975FZGDSEE 

SM-G960FZKDSEE SM-G975FZKDSEE 



SM-G960FZPASEE SM-G975FZWDSEE 

SM-G960FZPDSEE SM-G980FLBDEUF 

SM-G965FZBASEE SM-G980FZADEUF 

SM-G965FZBDSEE SM-G980FZIDEUF 

SM-G965FZDDSEE SM-G985FLBDEUF 

SM-G965FZKASEE SM-G985FZADEUF 

SM-G965FZKDSEE SM-G985FZKDEUF 

SM-G965FZPASEE SM-G988BZAPEUF 

SM-G965FZPDSEE SM-G988BZKPEUF 

SM-N950FZDASEE SM-N970FZIDSEE 

SM-N950FZDDSEE SM-N970FZKDSEE 

SM-N950FZKDSEE SM-N970FZSDSEE 

SM-N960FZBASEE SM-N975FZKDSEE 

SM-N960FZKASEE SM-N975FZSDSEE 

SM-N960FZKDSEE SM-N975FZWDSEE 

SM-N960FZPDSEE  
  


