
 

 

 

SAMSUNG GALAXY S20 FE  

(toliau tekste – kampanija) 

 

KAMPANIJOS SĄLYGOS 

 

Kampanijos organizatorius 

1. Kampanijos organizatorius yra „SIA Samsung Electronics Baltics“ (toliau tekste – organizatorius), 
registracijos numeris 40003963909, adresas Duntes Street 6, Riga, LV-1013, Latvia. 

Kampanijos trukmė 

2. Kampanija prasideda 2020 m. rugsėjo 23 d. 00:00 val. ir baigiasi 2020 m. lapkričio 30 d. 23:59 val. 
(toliau tekste – kampanijos periodas) 

Teisė dalyvauti kampanijoje 

3. Žmonės, kuriems yra mažiau nei 18 metų, gali dalyvauti kampanijoje tik su tėvų arba globėjų 
sutikimu, kurie sutinka su šios kampanijos sąlygomis (toliau tekste – sąlygos) 

4. Žmonės turi turėti „Google“ ir „Wolt“ paskyras tam, kad galėtų dalyvauti kampanijoje. Susikurti šias 

paskyras galima bet kuriuo metu.  

Kampanija 

5. Pirkėjai, kurie įsigijo Samsung Galaxy S20 FE (modelių numeriai SM-G780FLVDEUE, SM-
G780FZB8WWA; SM-G780FZBDEUE; SM-G780FZGDEUE; SM-G780FZODEUE; SM-G780FZRDEUE; SM-
G780FZWDEUE; SM-G780FZBHEUE; SM-G780FZWHEUE; SM-G781BLVDEUE; SM-G781BZBDEUE; SM-
G781BZGDEUE; SM-G781BZRDEUE) (toliau tekste – kampanijos produktai) per kampanijos 
periodą, turi teisę gauti 50 eurų vertės „Wolt“ kuponą užsakymams ir 4 mėnesių trukmės nemokamai 

naudotis YouTube Premium (toliau tekste – dovanos). 

6. Kampanijos pasiūlymas galioja tik tiems Kampanijos Produktams, kuriuos platina Organizatorius. 
Pirkėjas, prieš pirkdamas įrenginį mažmeninės prekybos vietose, turi įsitikinti, kad jo pasirinktas 

produktas atitinka visas sąlygas tam, kad galėtų dalyvauti Kampanijoje.  

7. Kampanijos dalyviai (toliau tekste – dalyviai) negaus jokių papildomų Dovanų, jei Kampanijos 
produktas bus grąžintas pardavėjui dėl defektų ar kitų priežasčių. 

Dovanos 

8. Dovanos skirtos tik asmeniniam naudojimui.  

9. Dovanos negali būti iškeistos į grynus pinigus, pakeistos arba atsiimtos.  

10. Jei Kampanijos Produktas priklauso juridiniam asmeniui, juridinis asmuo nusprendžia, kuris fizinis 
asmuo gali naudotis Kampanijos Dovanomis. 

Prašymas gauti „Wolt“ dovaną 

11. Tam, kad atsiimtų „Wolt“ dovaną, dalyvis turi atsidaryti „Samsung Members“ programėlę, 

pasirinkti „Wolt“ pasiūlymą ir atsisiųsti kuponą (toliau tekste – „Wolt“ kuponas). „Wolt“ kuponas bus 
atsiųstas į paskyros profilį.  

12. Dalyvis turi atsisiųsti „Wolt“ kuponą iki 2020 m. gruodžio 7 d. Vienas kuponas galioja vienam 
Kampanijos produktui.  

13. Tam, kad galėtų pasiraudoti „Wolt“ dovana, dalyvis turi atsisiųsti „Wolt“ programėlę iš „Google 
Playstore“, užsiregistruoti arba prisijungti prie egzistuojančios „Wolt“ paskyros ir įvesti promo kodą, 
kuris buvo gautas iš „Samsung Members“ programėlės.  

14. Dalyvis turi panaudoti „Wolt“ kuponą iki 2020 m. gruodžio 31 d. Po šio laiko kuponas nebegalios.  

 

Prašymas gauti „YouTube“ dovaną 

15. Tam, kad gautų „YouTube“ dovaną,  dalyvis turi turėti „Google“ paskyrą.  



 

 

16. Dalyviai, kurie nėra „YouTube Premium“, „YouTube Music Premium“ ar „Google Play Music“ 
prenumeratoriai, gali gauti „YouTube Benefits“.  

17. Tam, kad galėtų naudotis „YouTube Benefits“, dalyvis turi atsidaryti „YouTube“ aplikaciją 

įrenginyje ir susikurti arba prisijungti prie egzistuojančios paskyros, pasirinkti „Get YouTube Premium“ 
ir paspausti „Try it for free“. Privalo būti pateikta dalyvio kreditinės kortelės informacija.  

18. Prieš prenumeruojant, dalyvis turi perskaityti „YouTube“ sąlygas ir taisykles:  

Lietuvoje: https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/lt/galaxy-youtube-premium/lithuania-
terms-and-conditions.pdf 

19. „YouTube“ dovaną reikia atsiimti iki 2021 m. kovo 5 d.  

Bendros taisyklės 

15. Organizatorius pasilieka teisę pagrįstai ir pagal taikomus teisės aktų reikalavimus bet kada ir be 
išankstinio įspėjimo keisti akcijos sąlygas.  

16. Dalyvis neturi teisės gauti dovanų, jei išaiškėja, kad jis nepaisė konkurso sąlygų arba joje 
dalyvavo nesąžiningai.  

17. Organizatorius neatsako už kampanijos sustabdymą dėl force majeure arba kitų nekontroliuojamų 
aplinkybių.  

18. Kampanijos vykdymą reglamentuoja Estijos, Latvijos ar Lietuvos teisės aktai, atsižvelgiant į tai, 
kurioje šalyje gyvena dalyvis.  

19. Jei dalyviui kyla klausimų ar pretenzijų dėl kampanijos, juos galima pateikti iki 2021 m. vasario 28 
d. paskambinus arba parašius į „Samsung“ skambučių centrą. Skambučiai Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje yra nemokami.  

 

Lithuania: 8800-77777, info@samsung.lt 
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