
A Galaxy Buds igénylésének lépései 
Amennyiben előrendeled most a Galaxy S10 vagy S10+ készüléket, egy ráadás Samsung Galaxy Buds 
vezeték nélküli fülhallgatót kaphatsz, amelyet a promócióban résztvevő termékre letöltött Samsung 
Members alkalmazáson keresztül tudsz igényelni. 

A Galaxy Buds fülhallgató kizárólag a 2019. február 20. és 2019. március 7. között előrendelt Galaxy S10 
és S10+ telefonok mellé igényelhető 2019. március 8. és 2019. március 31. között, vagy a készlet erejéig. 

 

Hogyan igényelhetem a Galaxy Buds fülhallgatót az előrendelésem mellé? 

Az igénylés folyamata: 

1) Lépj be a Samsung Members alkalmazásba az előrendelt Galaxy S10 vagy S10+ telefonoddal, fogadd el 
az alkalmazás használatához szükséges feltételeket, és kattints az “Indítás” gombra. 

2) A “Kedvezmények” fül alatt kattints a “Samsung Galaxy Buds igénylő bannerre”, majd ezt követően a 
“Jelentkezés” (pipa) gombra. 

3) Add meg a jelentkezéshez szükséges személyes adataid. 

4) Add meg a pontos címet, ahova szeretnéd, hogy kiszállítsuk a Galaxy Buds fülhallgatód. 

5) Válaszd ki a “Termék információ” legördülő menüből, hogy az előrendelési promócióban résztvevő 
termékek közül Galaxy S10 vagy Galaxy S10+ készüléket használsz, majd töltsd fel az előrendelt telefon 
vásárlását igazoló számlát, vagy a számla másolatát jól olvasható minőségben. 

6) Add meg a termék előrendelésének pontos dátumát. 

7) Kattints a “Következő” gombra, ahol megjelenítésre kerül a számodra elérhető Galaxy Buds vezeték 
nélküli fülhallgató. 

8) Kattints az “Összefoglaló” gombra, ahol az alkalmazás kéri, hogy igazold vissza az önként megadott 
információk és a feltöltött dokumentum helyességét és valós mivoltát, valamint, hogy erősítsd meg a 
részvételed a “Regisztrálás” gombra történő kattintással. 

9) Fogadd el az “Általános Szerződési Feltételeket” az oldal alján, és véglegesítsd a folyamatot a 
“Regisztrálás” gombra kattintva. 

A regisztrációt követően kapsz egy egyedi regisztrációs kódot tartalmazó visszaigazolást e-mailben és a 
Samsung Members alkalmazáson belül is.  

 

Mikor kapom meg a Galaxy Buds vezeték nélküli fülhallgatót? 

Jogos igénylés esetén felvesszük veled a kapcsolatot, és várhatóan a kapcsolat felvételétől számított 15 
(tizenöt) munkanapon belül kiszállítjuk a fülhallgatót. 


