
 

 

 

SAMSUNG GALAXY CLUB KAMPAANIA  

(edaspidi nimetatud KAMPAANIA) 

 

KAMPAANIA TINGIMUSED 

Kampaania korraldaja 

1. Kampaania korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi nimetatud Korraldaja), 
registrinumber 40003963909, aadress Duntes tn 6, Riia, LV-1013, Läti. 

Kampaania kestus 

2. Kampaania algab 21. mail 2019 kell 00:00 ja lõpeb 31. detsembril 2019 kell 23:59 (edaspidi 
Kampaaniaperiood). 

Kampaanias osalemise õigus 

3. Alla 18-aastased isikud võivad osaleda Kampaanias juhul, kui nende lapsevanemad või eestkostjad 
käesolevate kampaaniatingimustega (edaspidi Tingimused) nõustuvad. 

4. Kampaanias osalemiseks peab isikul olema PINSi konto. Konto saab registreerida PINSi rakenduses 
igal ajal. 

Kampaania 

5. Klientidel, kes soetavad Kampaaniaperioodil Samsung Galaxy S10 512GB, Galaxy S10+ 512GB või 
Galaxy S10+ 1TB (mudeli nr Galaxy S10 512GB: SM-G973FZKGSEB, SM-G973FZWGSEB; Galaxy 
S10+ 512GB: SM-G975FCKGSEB, SM-G975FCWGSEB; Galaxy S10+ 1TB: SM-G975FCKHSEB, SM-
G975FCWHSEB) (edaspidi Kampaaniatoode) on õigus juurdepääsuks Galaxy Club programmile ning 
nad võivad kasutada järgmisi Galaxy Club soodustusi: 

1) Vautšer kolmeks lennujaama äriklassi Lounge’i külastuseks, mida saab kasutada Riia, Tallinna või 

Vilniuse lennujaamas; 

2) Vautšer eelisjärjekorras turvakontrolli läbimiseks, mida saab kasutada Riia, Tallinna või Vilniuse 
lennujaamas; 

3) 900 PINS punkti 

(edaspidi nimetatud Soodustused). 

6. Kampaaniapakkumine kehtib ainult neile Kampaaniatoodetele, mille edasimüüjaks on Korraldaja. 

Klient peab jaemüüja juures veenduma, et kliendi poolt valitud toode kvalifitseerub Kampaanias 
osalemiseks. 

7. Kampaanias osalejal (edaspidi nimetatud Osaleja) ei ole õigust Soodustusele, kui Kampaaniatoode 
tagastatakse jaemüüjale defektide tõttu või muudel põhjustel. 

Soodustused 

8. Soodustused on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. 

9. Soodustusi ei saa vahetada raha vastu, asendada teise tootega ega tagastada.  

10. Vautšereid lennujaama äriklassi Longe’i külastamiseks ja eelisjärjekorras turvakontrolli läbimiseks 
võib kasutada üksnes Kampaaniatoote omanik. Kui Kampaaniatoode omanik on juriidiline isik, on tal 
õigus määrata isik, kellel on õigus kasutada Kampaaniast tulenevaid Soodustusi.  

11. Osaleja võib kasutada ühel ja samal päeval ainult ühte vautšerit lennujaama äriklassi Lounge’i 
külastamiseks ja eelisjärjekorras turvakontrolli läbimiseks.  

12. Kui vautšer on aktiveeritud, saab Osaleja QR-koodi, mis tuleb esitada äriklassi Lounge’i 
sisenemisel või skaneerida turvakontrolli eelisjärjekorras läbimisel.  

13. Vautšer kehtib 24 tundi aktiveerimise hetkest. Pärast 72 tunni möödumist vautšerid kustutatakse.  

14. Osaleja peab kasutama vautšerid ära enne 31. jaanuari 2020, pärast seda kaotavad kasutamata 
vautšerid kehtivuse.  

Soodustuste taotluse esitamine 



 

 

15. Soodustuse saamiseks peavad Osalejad avama Samsungi Liikme rakenduse, laadima alla PINSi 
rakenduse, registreerima PINSi programmi kasutajaks või logima sisse olemasolevasse PINSi kontosse 
ja sisestama Kampaaniatoote soetamise kuupäeva (edaspidi Registreering). 

16. Pärast Registreeringu valideerimist lisatakse Osaleja Soodustuse saajana Galaxy Club programmi. 
Vautšeri kättesaamiseks aktiveeritakse Osaleja PINSi rakenduses Galaxy Club programmi sektsioon. 
Registreeringu valideerimisel lisatakse Osaleja kontole automaatselt 900 PINSi punkti.  

17. PINSi rakendus tuvastab Kampaaniatoote automaatselt. Osaleja aktiveeritakse PINSi rakenduse 
Galaxy Club sektsioonis ainult juhul, kui taotlus on alla laaditud kehtiva Kampaaniatoote kohta. 

Üldist 

18. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Kampaania tingimusi põhjendatud juhtudel ja kooskõlas 
kohaldatavate õigusaktidega ja sellest eelnevalt teavitamata. 

19. Osalejal ei ole Soodustuste saamise õigust, kui selgub, et Osaleja on käesolevaid Tingimusi 
eiranud või on Kampaaniat lubamatult mõjutanud. 

20. Korraldaja ei vastuta Kampaania katkemise eest, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud või muud 
asjaolud, mida Korraldajal pole võimalik kontrollida. 

21. Kampaania läbiviimist reguleerivad Eesti, Läti või Leedu õigusaktid, sõltuvalt selles, kas Osaleja 

elukoht on Eestis,  Lätis või Leedus. 

22. Kui Osalejal on Kampaania kohta küsimusi või nõudeid, võib ta esitada need kuni 31. märtsini 
2020.a, helistades või kirjutades Samsungi klienditoe keskusele. Helistamine Eestis, Lätis ja Leedus 
vastava riigi lauatelefonilt või mobiiltelefonilt on tasuta. 

Eestis: 800-7267, info@samsung.ee 

Lätis: 8000-7267, info@samsung.lv 

Leedus: 8800-77777, info@samsung.lt 

 


