
 

 

SAMSUNG GALAXY KLUBO KAMPANIJA 

(toliau tekste nurodoma kaip KAMPANIJA) 

 

KAMPANIJOS TAISYKLĖS 

Kampanijos organizatorius 

1. Kampanijos organizatorius yra SIA Samsung Electronics Baltics (toliau tekste nurodomas kaip 

Organizatorius), registracijos nr. 40003963909, buveinės adresas Duntes gatvė 6, Ryga, LV-

1013, Latvija.  

Kampanijos trukmė 

2. Kampanija prasideda 2019 m. gegužės 21 d. 00:00 val. ir baigiasi 2019 m. gruodžio 31 d. 

23:59 val. (toliau – Kampanijos laikotarpis). 

Teisė dalyvauti Kampanijoje 

3. Asmenys, jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti Kampanijoje tik su tėvų ar globėjų sutikimu su 

šiomis Kampanijos sąlygomis (toliau – Taisyklės). 

4. Tam, kad galėtų dalyvauti Kampanijoje, asmuo turi turėti PINS paskyrą. Paskyrą galima 

užregistruoti bet kuriuo metu PINS programėlėje.  

Kampanija 

5. Klientai, kurie įsigyja Samsung Galaxy S10 512GB, Galaxy S10+ 512GB arba Galaxy S10+ 1TB 

(modelio nr. Galaxy S10 512GB: SM-G973FZKGSEB, SM-G973FZWGSEB; Galaxy S10+ 512GB: 

SM-G975FCKGSEB, SM-G975FCWGSEB; Galaxy S10+ 1TB: SM-G975FCKHSEB, SM-

G975FCWHSEB) (toliau – Kampanijos produktas), Kampanijos laikotarpiu turi teisę gauti prieigą 

prie Galaxy Club programos ir gauti tokius Galaxy Club privalumus: 

1) kuponus trims apsilankymams Oro uosto Verslo klube, kurie gali būti panaudoti Rygos, Talino ir 

Vilniaus oro uostuose; 

2) kuponus trims greitosios keleivių patikros procedūroms, kurie gali būti naudojami Rygos, Talino 

ir Vilniaus oro uostuose; 

3) 900 PINS taškų 

(toliau – Privalumai). 

6. Kampanijos pasiūlymas galioja tik tiems Kampanijos produktams, kuriuos platina 

Organizatorius. Klientas parduotuvėje privalo įsitikinti, kad kliento pasirinktas produktas yra 

tinkamas dalyvauti Kampanijoje.  

7. Kampanijos dalyviai (toliau – Dalyviai) neteks Privalumų, jei Kampanijos produktai yra 

grąžinami pardavėjui dėl defektų ar kitų priežasčių.  

Privalumai 

8. Privalumai yra skirti tik asmeniniam naudojimui. 

9. Privalumų negalima keisti į grynuosius, išmainyti ar atsiimti. 

10. Kuponai apsilankymams Oro uosto Verslo klube ir greitosios keleivių patikros procedūroms gali 

būti panaudoti tik asmens, turinčio Kampanijos produktą. Jei Kampanijos produktas priklauso 

juridiniam asmeniui, juridinis asmuo nusprendžia, kuris asmuo turi teisę naudotis Kampanijos 

Privalumais. 

11. Dalyvis tą pačią dieną gali naudoti tik vieną Oro uosto Verslo klubo apsilankymo kuponą ir 

vieną greitosios keleivių patikros kuponą. 

12. Kuomet kuponas yra aktyvuojamas, Dalyvis gaus QR kodą, kuris turi būti parodomas įeinant į 

Verslo klubą arba nuskaitomas greitosios keleivių patikros metu. 



 

 

13. Kuponas galioja 24 valandas nuo aktyvavimo. Po 72 valandų nuo aktyvavimo, kuponai bus 

ištrinti. 

14. Dalyvis gali naudoti kuponus iki 2020 m. sausio 31 d., po kurios visi nepanaudoti kuponai 

nebegalios.  

Paraiška Privalumams gauti 

15. Tam, kad galėtų naudotis Privalumais, Dalyviai privalo atsidaryti Samsung Members aplikaciją, 

atsisiųsti PINS aplikaciją, užsiregistruoti į PINS programą ar prisijungti prie esančios PINS paskyros 

ir įvesti Kampanijos produkto pirkimo datą (toliau – Registracija). 

16. Patvirtinus Registraciją, Dalyvis bus įtrauktas į Galaxy Club programą naudotis Privalumais. 

Galaxy Club programos skiltis, kurioje bus galimybė gauti kuponus, bus prieinama Dalyvio 

paskyroje PINS aplikacijoje. 900 PINS taškų bus automatiškai pridėti į Dalyvio sąskaitą, patvirtinus 

jo Registraciją.  

17. Kampanijos produktas bus automatiškai atpažintas PINS aplikacijos. Dalyvis turės prieigą prie 

Galaxy Club programos skilties PINS aplikacijoje tik tuo atveju, jeigu bus atsisiųsta tinkamo 

Kampanijos produkto aplikacija.  

Bendrosios nuostatos 

18. Organizatorius pasilieka teisę pagrįstai ir pagal taikytinus teisės aktų reikalavimus keisti 

Kampanijos sąlygas bet kada be išankstinio pranešimo.  

19. Dalyviui nėra leidžiama gauti Privalumus, jeigu yra nustatoma, kad Dalyvis nesilaikė Taisyklių 

arba Dalyvis nesąžiningai paveikė Kampaniją.  

20. Organizatorius nėra atsakingas už Kampanijos sustabdymą dėl force majeure ar kitų 

aplinkybių, kurių Organizatorius negali kontroliuoti. 

21. Kampanijos įgyvendinimas yra reguliuojamas Estijos, Latvijos ir Lietuvos teisės aktų, 

priklausomai nuo to, ar Dalyvio gyvenamoji vieta yra Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje.  

22. Jei Dalyvis turi klausimų ar pareiškimų dėl Kampanijos, šie gali būti pateikti iki 2020 m. kovo 

31 d. skambinant arba rašant Samsung skambučių centrui. Skambutis atitinkamos valstybės 

ribose iš fiksuoto ryšio prietaiso arba mobilaus telefono Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje yra 

nemokamas.  

Estija: 800-7267, info@samsung.ee 

Latvija: 8000-7267, info@samsung.lv 

Lietuva: 8800-77777, info@samsung.lt 


