
UVJETI PROMOTIVNE AKCIJE „Gear S3 Frontier + Samsung QLED“ 

 

1. Samsung Electronics Austria GmbH, Austrija, Beč, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss (u nastavku 

„Samsung“), organizira promociju Samsung QLED televizora u sklopu koje će Samsung kupcima QLED 

televizora serije 7 ili više pokloniti jedan (1) Gear S3 Frontier sat naveden u daljnjim odredbama ovih 

Uvjeta, a sve po ispunjenju pretpostavki i uvjeta koji su navedeni u ovim Uvjetima.  

 

Svi kupci Samsung QLED televizora serije 7 ili više, kupljenih u razdoblju od 01.02.2019. do 31.03.2019. 

ili isteka zaliha,  ostvarit će pravo na poklon sukladno ovim Uvjetima. 

 

Poklon na koji će kupci ostvariti pravo je sljedeći: 

Za kupljeni Samsung QLED televizor serije 7 ili više poklon je: jedan (1) Samsung Gear S3 Frontier sat 

 

U točki 7. ovih Uvjeta naveden je popis modela odnosno modelnih kodova Samsung QLED televizora koji 

su predmet ove promotivne akcije.  

 

Količina poklona je ograničena i isporučivat će se kupcima koji izvrše prijavu do isteka zaliha istih. 

 

Napomena: Promocija je namijenjena iskljucivo za fizicka lica. Pravna lica nemaju pravo učešća u 

promociji. 

 

2. SVRHA I VRIJEME TRAJANJA REGISTRACIJE UREĐAJA  

Krajnji kupci koji su isključivo u razdoblju navedenom u točki 1. ovih Uvjeta kupili Samsung televizor 

definiran u točki 1. ovih Uvjeta trebaju se za svrhu sudjelovanja u ovoj promotivnoj akciji registrirati 

slanjem email poruke na email adresu ce.promotion@samsung.com . Registracija će se moći izvršiti u 

razdoblju do 30 dana od datuma kupnje. 

U slučaju ispunjenja uvjeta iz točke 1. ovih Uvjeta i uspješne registracije, kupci će ostvariti pravo na 

poklon uređaj naveden u točki 1. ovih Uvjeta, i to do isteka zaliha poklona. Poklon uređaj će im biti 

dostavljen na kućnu adresu bez troškova dostave u roku od 45 radnih dana od dana uspješno provedene 

registracije. 

 

3. UVJETI ZA REGISTRACIJU  

Pravo na registraciju i sudjelovanje u ovoj promotivnoj akciji, pod uvjetima navedenim u ovim Uvjetima, 

imaju svi kupci koji na području Bosne i Hercegovine kupe Samsung QLED televizor modelnog koda 

navedenog u točki 7. ovih Uvjeta, i to isključivo kod sljedećih Samsung partnera:  

Domod D.O.O., Elektron Group D.O.O., Fis D.O.O., Tehno Mag D.O.O., Comtrade Distribution d.o.o. 

partneri, Kimtec d.o.o. partneri. 



 

 

 

4. POSTUPAK REGISTRACIJE UREĐAJA 

Kako bi kupac Samsung QLED televizora mogao sudjelovati u ovoj Promociji i ostvariti pravo na poklon 

naveden u točki 1. ovih Uvjeta, potrebno je da kupac izvrši registraciju u skladu s ostalim odredbama ovih 

Uvjeta. 

  

Postupak registracije podrazumijeva dostavu osobnih podataka kupca nužnih za uspješnu registraciju. 

Osobni podaci kupaca koji će se prikupljati su: ime, prezime, e-mail adresa korisnika, ispravna kućna 

adresa kupca (radi dostave poklona), broj telefona (za potrebe kontakta u vezi dostave poklona) te prikaz 

(sken) fiskalnog računa s prodajnog mjesta kako bi registracija bila potvrđena. 

 

Uz gore navedene osobne podatke kupac za uspješnu registraciju treba dostaviti Samsungu i sljedeće 

podatke: 

- model i serijski broj uređaja 

 

Slanjem e-mail poruke na e-mail adresu iz točke 2. ovih Uvjeta kupac dostavlja svoje podatke Samsungu. 

Samsung će provjeriti odgovara li datum kupnje uvjetima iz točke 1. ovih Uvjeta, kao i jesu li ispunjeni i 

ostali uvjeti određeni ovim Uvjetima. Slanjem navedene e-mail poruke kupac ujedno daje svoju izričitu 

suglasnost za primjenu ovih Uvjeta i za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka u skladu s 

odredbama ovih Uvjeta. 

 

Ukoliko datum kupnje odgovara ovim Uvjetima, i ukoliko su ispunjeni i ostali uvjeti navedeni u ovim 

Uvjetima, kupcu će poklon iz točke 1. ovih Uvjeta biti dostavljen na kućnu adresu u roku od najviše 45 

dana od trenutka uspješne registracije, o čemu će kupac biti obaviješten e-mail porukom na e-mail 

adresu koju je naveo pri registraciji. 

 

5. UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA 

Osobni podaci kupaca koji svoje podatke dostave Samsungu u skladu s ovim Uvjetima bit će prikupljeni i 

obrađeni u skladu sa Samsung pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka 

(https://www.samsung.com/hr/info/privacy/ ) i ovim Uvjetima, kao i u skladu s relevantnim propisima o 

zaštiti osobnih podataka. 

Svrha prikupljanja osobnih podataka kupaca je provjera ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u predmetnoj 

promociji te utvrđivanje adrese za dostavu poklona. 

 



Osobni podaci kupaca koji će biti prikupljeni u okviru predmetne promocije bit će dostupni sljedećim 

subjektima: 

- Samsung Electronics Austria GmbH, Austrija, Beč, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss u svojstvu 

voditelja zbirke osobnih podataka, 

MPG d.o.o.,Nova Ves 17, Zagreb, Hrvatska u svojstvu agencije i izvršitelja obrade osobnih podataka. 

Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj obrade osobnih podataka će s prikupljenim osobnim podacima 

postupati u skladu sa Samsung pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka, kao i u skladu s 

relevantnim propisima Bosne i Hercegovine te ih neće proslijediti trećim stranama. 

 

Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetne promocije je dobrovoljno. U slučaju da kupac odluči ne 

podijeliti svoje osobne podatke sa Samsungom, kupac neće ostvariti mogućnost sudjelovanja u 

predmetnoj promociji. 

 

Voditelj zbirke osobnih podataka će na zahtjev vlasnika osobnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati 

osobne podatke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom. 

 

6. PRAVO IZMJENE UVJETA PROMOTIVNE AKCIJE 

Samsung zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izvrši izmjene ovih Uvjeta, uz 

obvezu da iste, bez odlaganja, objavi. Ukoliko će navedene izmjene uključivati izmjenu uvjeta korištenja 

osobnih podataka, Samsung se obvezuje zatražiti suglasnost za istu od korisnika koji su u okviru ove 

promocije dostavili Samsungu svoje osobne podatke. 

 

7. POPIS MODELA KOJI SU PREDMET PROMOTIVNE AKCIJE 

 

QLED modeli N serije, modeli za 2018. godinu: 

QE55Q7FNATXXH QE65Q7FNATXXH QE75Q7FNATXXH 

QE55Q8CNATXXH QE65Q8CNATXXH 

QE55Q8FNATXXH QE65Q8FNATXXH 

QE55Q8DNATXXH QE65Q8DNATXXH QE75Q8DNATXXH 

QE55Q9FNATXXH QE65Q9FNATXXH QE75Q9FNATXXH 

QE65Q900RATXXH QE75Q900RATXXH QE85Q900RATXXH 

QE82Q950RBTXXH QE75Q950RBTXXH QE65Q950RBTXXH 

 


