ОБЩИ УСЛОВИЯ
„Замени стария си телефон“.
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. „Замени стария си телефон“ се
организира и провежда от “Самсунг Електроникс Румъния, клон България, гр. София, , бул.
“Цариградско шосе” №115М (Организаторът). Участниците са длъжни да спазват условията и
разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Правилата ще бъдат публично оповестени и
ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на Интернет адрес
www.samsung.com/bg/services/trade-in. Организаторът на промоцията си запазва правото да
допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им
оповестяване на Интернет адрес www.samsung.com/bg/services/trade-in.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се организира и провежда на територията
на магазинните на: Самсунг Център – The Mall, Зора и Хенди Тел.
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се провежда в периода
25.08.2017 г. – 15.09.2017 г. (Период на Промоцията).
РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в Промоцията не обвързвано със закупуване на
продукт/и в рамките на периода на Промоцията.
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Промоцията имат право да участват всички дееспособни
физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България („Участници”). За информация
относно промоцията, се свържете със Самсунг център за обслужване на клиенти: тел. 0800 11 131.
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА. Всеки потребител, който върне употребяван смартфон
в оторизиран сервизен център – Сръчко Сервиз, получава един брой ваучер за отстъпка в
размер на 200 лв. отстъпка при закупуване на някоя от модификациите на мобилен телефон
SAMSUNG GALAXY S8 и SAMSUNG GALAXY S8 +, при спазване на следните условия при връщането
на телефона в сервизният център:
1. На връщане подлежат единствено употребявани функциониращи смартфони (работещи,
със смарт функции, които използват операционни системи и приложения от трети страни),
т.нар. функционални телефони (които не предлагат комбинация на сензорен екран,
безжичен интернет и/или подръжка на мобидлни операционни системи) няма да бъдат
приемани за връщане;
2. При предоставянето на смартфон за връщане, Организаторът проверява пред потребителя
дали устройството работи, попълва Предавателният протокол, като се увери, че клиента
собственоръчно е положил своите данни и подпис. Предавателният протокол, се издава в
два екземпляра, един за клиента и един за Сервиза.
3. Сервиза издава Ваучер за отстъпка на клиента, като попълни всички полета, положи мокър
печат и подпис на негов представител.
4. Правила за последващо използване на ваучерите:


Ваучерът е със срок на валидност за периода от 25.08.2017 г. До 16.09.2017 г. и може да
бъде иползван само в рамките на този период;



Този ваучер можете да се закупи Galaxy S8 / S8+ с 200 лв отстъпка от продажната цена в
следните магазини: Самсунг Център – The Mall; Зора или Хенди Тел, за да се възползвате
от отстъпката.



Ваучерът не може да бъде осребряван. Не се допуска връщане на остатък до номиналната
стойност на ваучера.



В случай на съмнение, че физическо или юридическо лице възнамерява да използва
ваучерът за да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване
не по предназначение, Организаторът запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже
продажбата на такива лица;

РАЗДЕЛ 7. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в
Промоцията лица, които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.
РАЗДЕЛ 8: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на ваучера за пари
и/или други алтернативи.
РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. Организаторът има право да прекрати Промоцията
по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени
злоупотреби от страна на Участниците в Промоцията, нарушаване на Правилата на Промоцията
и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се
допуска връщане на закупени продукти.
РАЗДЕЛ 10. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация Участниците следва да
въведат следните лични данни: трите си имена по лична карта и адрес. Участниците
потвърждават, че приемат безусловно настоящите Правила на Промоцията, както и се съгласяват с
обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на Промоцията и
съгласно описаното в Правилата на Промоцията. Самсунг Електроникс Румъния, клон България и
оторизиран сервизен център – Сръчко Сервиз, в качеството си на регистриран администратор на
лични данни поема задължение в съответствие със Закона за защита на личните данни, да събира
и обработва личните данни на Участниците единствено по повод и във връзка с провеждането на
Промоцията.
РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците относно
ПРОМОЦИЯТА и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при
взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския
процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

