
 POGOJI PROMOCIJSKE AKCIJE „Xbox + Samsung QLED“ 

 

1. Samsung Electronics Austria GmbH, Avstrija, Dunaj, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss (v 

nadaljevanju „Samsung“), organizira promocijo televizorjev Samsung QLED, v sklopu katere bo kupcem 

televizorjev QLED serije 7 ali več podaril Xbox One S 1Tb, opisan v spodnjih določbah teh Pogojev ter v 

skladu s pravili in pogoji, navedenimi v teh Pogojih.  

 

Vsi kupci televizorjev Samsung QLED serije 7 ali več, kupljenih v času od 21. 11. 2018 do 31. 1. 2019, 

imajo pravico do darila v skladu s temi Pogoji. Promocija velja do 31.1.2019, oziroma do izteka zalog 

daril. 

 

Kupci imajo pravico do naslednjega darila: 

Za nakup televizorja Samsung QLED serije 7 ali več prejmejo: XBOX ONE S 1Tb  

 

V 7. točki teh Pogojev je naveden seznam vseh modelov oz. kod televizorjev Samsung QLED, ki so 

predmet te promocijske akcije.  

 

Količina daril je omejena; prejeli jih bodo kupci, ki bodo opravili registracijo nakupa do izteka zalog daril. 

 

2. NAMEN IN ČAS TRAJANJA REGISTRACIJE NAPRAV  

Končni kupci, ki bodo izključno v času, navedenem v 1. točki teh Pogojev, kupili televizor Samsung, 

opredeljen v 1. točki teh Pogojev, se morajo za sodelovanje v tej promocijski akciji registrirati s poslanim 

elektronskim sporočilom na elektronski naslov ce.promotion@samsung.com. Registracijo je možno opraviti v 

roku 30 dni od datuma nakupa. 

V primeru izpolnitve pogojev iz 1. točke teh Pogojev in ob uspešni registraciji bodo kupci pridobili pravico 

do darila – naprave, navedene v 1. točki teh Pravil, do izteka zalog daril. Darilo bodo prejeli na domači 

naslov brez stroškov dostave, v roku 30 delovnih dni od dne uspešno opravljene registracije. 

 

3. POGOJI ZA REGISTRACIJO  

Pravico do registracije in do sodelovanja v tej promocijski akciji pod pogoji, navedenimi v teh Pogojih, 

imajo vsi kupci, ki bodo na območju Republike Slovenije kupili televizor Samsung QLED, ki nosi katero 

izmed kod modela, navedenih v 7. točki teh Pogojev, in to izključno pri enem od partnerjev Samsung.  

Harvey Norman Trading d.o.o., Big Bang d.o.o.. 

 

 

 

 



4. POSTOPEK REGISTRACIJE NAPRAVE 

Za sodelovanje v tej promocijski akciji in za upravičenost do darila, navedenega v 1. točki teh Pogojev, 

mora kupec televizorja Samsung QLED opraviti tudi registracijo v skladu z ostalimi določbami teh 

Pogojev.  

V postopku registracije je treba posredovati osebne podatke kupcev, potrebne za uspešno registracijo.  

 

Osebni podatki kupcev, ki se zbirajo, so: ime, priimek, naslov elektronske pošte uporabnika, točen naslov 

prebivališča kupca (zaradi dostave darila), telefonska številka (za stik glede dostave darila) ter slika 

(sken) računa s prodajnega mesta za potrditev registracije.  

Poleg zgoraj navedenih osebnih podatkov mora kupec za uspešno registracijo posredovati Samsungu 

tudi naslednje podatke:  

- model in serijsko številko naprave  

 

Kupec svoje podatke dostavi Samsungu po elektronski pošti na e-naslov iz 2. točke teh Pogojev. 

Samsung bo preveril ustreznost datuma nakupa glede na pogoje iz 1. točke teh Pogojev ter, ali so 

izpolnjeni tudi vsi ostali pogoji, določeni v teh Pogojih. Z uporabo teh Pogojev in z zbiranjem in obdelavo 

kupčevih prej omenjenih osebnih podatkov v skladu z določbami teh Pogojev se je kupec izrecno strinjal. 

S poslanim elektronskim sporočilom kupec daje svoje izrecno soglasje za veljavnost teh Pogojev in za 

zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z določbami teh Pogojev. 

 

Če datum nakupa ustreza tem Pogojem in če so izpolnjeni tudi vsi ostali pogoji, navedeni v teh Pogojih, 

bo kupec prejel darilo iz 1. točke teh Pogojev na domač naslov v roku največ 30 dni od dneva uspešne 

registracije, o čemer bo kupec obveščen po elektronski pošti na e-naslov, ki ga je navedel ob registraciji. 

 

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV  

Osebni podatki kupcev, ki bodo le-te dostavili Samsungu skladno s temi Pogoji, bodo zbrani in obdelani v 

skladu s Samsungovimi pravili zasebnosti in varstva osebnih podatkov in temi Pogoji, kot tudi v skladu z 

veljavnimi predpisi Republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov.  

Namen zbiranja osebnih podatkov kupcev je preverjanje izpolnitve pogojev za sodelovanje v zadevni 

promociji ter določitev naslova za dostavo darila. 

 

Osebni podatki, ki bodo zbrani v okviru navedene promocije, bodo na voljo naslednjim subjektom:  

- Samsung Electronics Austria GmbH, Avstrija, Dunaj, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss (preko 

Samsung Electronics Austria GmbH Podružnice Ljubljana, Letališka cesta 29a, Ljubljana, Slovenija), v 

vlogi upravljavca zbirke osebnih podatkov,  

Media Polis d.o.o., Ul. grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Hrvaška, DDV: 00436315186 

 



Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov bosta z zbranimi osebnimi podatki ravnala v skladu s 

Samsungovimi pravili zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot tudi v skladu z veljavnimi predpisi 

Republike Slovenije, ter jih ne bosta posredovala tretjim osebam.  

Posredovanje osebnih podatkov v okviru zadevne promocijske akcije je prostovoljno. Če kupec svojih 

osebnih podatkov ne bo posredoval Samsungu, ne more sodelovati v zadevni promocijski akciji.  

Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, dopolnil, popravil ali izbrisal osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, 

netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Upoštevajte, da lahko svoje 

soglasje prekličete tako, da stopite v stik z upravljavcem zbirke osebnih podatkov,  

Media Polis d.o.o., Ul. grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Hrvaška, DDV: 00436315186 ter da morebitni 

preklic soglasja oziroma privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim 

preklicem. V kolikor želite, imate pravico vložiti pritožbo pri državnem organu (informacijski 

pooblaščenec). 

  

6. PRAVICA DO SPREMEMB PRAVIL PROMOCIJSKE AKCIJE  

Samsung si pridržuje pravico, da kadarkoli iz upravičenih razlogov spremeni te Pogoje ter jih brez 

odlašanja tudi objavi. Če bodo navedene spremembe vključevale spremembo pogojev uporabe osebnih 

podatkov, je Samsung dolžan zahtevati soglasje za takšno spremembo od posameznikov, ki so v okviru 

te promocije dostavili Samsungu svoje osebne podatke. 

 

7. SEZNAM MODELOV, KI SO PREDMET PROMOCIJSKE AKCIJE  

 

QLED-modeli serije N: 

QE55Q7FNATXXH QE65Q7FNATXXH QE75Q7FNATXXH 

QE55Q8CNATXXH QE65Q8CNATXXH 

QE55Q8FNATXXH QE65Q8FNATXXH 

QE55Q8DNATXXH QE65Q8DNATXXH QE75Q8DNATXXH 

QE55Q9FNATXXH QE65Q9FNATXXH QE75Q9FNATXXH 

QE65Q900RATXXH QE75Q900RATXXH QE85Q900RATXXH 

QLED-modeli serije M: 

QE49Q7CAMTXXH QE55Q7CAMTXXH QE65Q7CAMTXXH QE75Q8CAMTXXH 

QE49Q7FAMTXXH QE55Q7FAMTXXH QE65Q7FAMTXXH QE75Q7FAMTXXH 

QE55Q8CAMTXXH QE65Q8CAMTXXH 

 


