
FLIP + 82” SMART SIGNAGE PAKETT / 75” 5-AASTASE GARANTII KAMPAANIA 

(EDASPIDI NIMETATUD KAMPAANIA) 

 

KAMPAANIA TINGIMUSED 

(EDASPIDI NIMETATUD 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 6. märtsil 2019 kell 00.01 ja lõpeb 6. aprillil 2019 kell 00:00 (edaspidi nimetatud 
Kampaaniaperiood). 

Kampaanias osalemise õigus 

3. Alla 18-aastased isikud võivad osaleda Kampaanias juhul, kui nende lapsevanemad või hooldajad 
käesolevate Tingimustega nõustuvad. 

4. Kampaanias osalevaid äriühinguid esindavad nende seadusjärgsed esindajad. 

Kampaania 

Paketi pakkumine  

5. Klientidel, kes ostavad Kampaaniaperioodil märkmetahvli Samsung Flip (mudeli nr 
LH55WMHPTWC/EN) koos 82” Smart Signage paketiga (mudeli nr LH82QENELGC/EN) (edaspidi 
nimetatud Kampaaniatooted), on õigus saada tavahinnast 25% (kakskümmend viis protsenti) 
soodustust. 

6. Selle pakettpakkumise kasutamiseks peavad kliendid külastama veebilehte 
https://www.samsung.com/ee/flip-bundle   Eestis, https://www.samsung.com/lv/flip-bundle  Lätis 
või https://www.samsung.com/lt/flip-bundle  Leedus ja täitma standardvormi lehekülje lõpus, 
nõustuma Tingimustega ning vajutama nupule „Esitan“.  

7. Kampaaniatoodete tellimuse ja Kampaaniapakkumise täitmiseks võtab Korraldaja kliendiga otse 
ühendust 3 (kolme) päeva jooksul.  

 
Pikendatud garantii pakkumine 

8. Klientidel, kes soetavad Kampaaniaperioodil mõne 75“ ekraaniga Samsung Flip toote (edaspidi 
Kampaaniatoode), on tavapärase tootele kehtiva tootjagarantii asemel õigus kasutada 5-aastast 
tootjagarantiid (edaspidi Pikendatud garantii).  

9. Pikendatud garantii andjaks on Samsung Electronics Co. Ltd., aadress 129 Samsung-Ro, Maetan-
3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. 

10. Kampaaniatoodetele kehtiva garantii tingimused on lisatud Kampaaniatootele (standardsed 
garantiitingimused) ja esitatud käesolevas dokumendis (Pikendatud garantii tingimused). 
Pikendatud garantiiga hõlmatud defektidele kohaldatakse kõiki standardse garantii tingimusi.  

11. Pikendatud garantii kehtib alates Kampaaniatoote ostukviitungil näidatud ostukuupäevast. 

12. Pikendatud garantiid saab kasutada Samsungi volitatud hoolduskeskustes Eestis, Lätis ja Leedus. 
Samsungi volitatud hoolduskeskuste nimekirja leiab aadressilt: www.samsung.ee (Eesti), 
www.samsung.lv (Läti), www.samsung.lt (Leedu). 

13. Kampaaniatoote soetamisel väljastatakse kliendile Pikendatud garantii tunnistus. Klient on 
kohustatud Kampaaniatoote ostukviitungi ja Pikendatud garantii tunnistuse alles hoidma ning 
esitama need nõudmisel Samsungi volitatud hoolduskeskusele. Käesolev dokument kinnitab kliendi 
õigust Pikendatud garantiile. 

Pakkumise kasutamine 

14. Klient võib kasutada mõlemat Kampaaniapakkumist. 

15. Kampaaniapakkumised kehtivad ainult neile Kampaaniatoodetele, mille edasimüüjaks on 
Korraldaja. Kampaaniatooteid saab osta käesolevate Tingimuste Lisas loetletud ettevõtetest. Klient 
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peab jaemüüja juures veenduma, et kliendi poolt valitud toode kvalifitseerub Kampaanias 
osalemiseks. 

Andmekaitse 

16. Korraldaja kasutab klientide isikuandmeid (kui on) Kampaania läbiviimiseks.  

17. Otsus edastada Korraldajale oma isikuandmeid on vabatahtlik. Ent kui klient ei esita Kampaanias 
osalemiseks nõutavat teavet, siis pole tal võimalik Kampaaniast osa võtta.  

18. Klientide isikuandmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel: isikuandmete kaitse üldmääruse 
artikli 6 lõike 1 punkt (a) (nõusolek); isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (f) 
(Korraldaja õigustatud huvi). Korraldaja õigustatud huviks on Samsungi toodete müügi 
edendamine. 

19. Kui klientide isikuandmeid töödeldakse nende nõusoleku alusel, on klientidel õigus oma nõusolek 
iga ajal tagasi võtta. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud isikuandmete 
töötlemise õiguspärasust.  

20. Isikuandmeid jagatakse üksnes kolmandast isikust teenusepakkujatega, kes osutavad Korraldajale 
Kampaania korraldamise ja teisi sarnaseid teenuseid. Isikuandmeid avaldatakse või isikuandmetele 
juurdepääs võimaldatakse kolmandatele isikutele selleks, et nad saaksid osutada Korraldajale 
nimetatud teenuseid. 

21. Klientide isikuandmeid säilitatakse üksnes seni, kuni need on Kampaania läbiviimiseks vajalikud. 
Õigusliku menetluse algatamise korral võib isikuandmeid säilitada kuni menetluse lõpuni. Kui 
õigusaktidega on sätestatud isikuandmete säilitamise kohustus, siis järgib Korraldaja vastavaid 
reegleid. 

22. Andmete vastutavaks töötlejaks on Korraldaja. Selleks, et taotleda juurdepääsu oma 
isikuandmetele, nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, nende töötlemise piiramist, esitada 
vastuväiteid klientide isikuandmete töötlemisele, kasutada andmete ülekantavuse õigust või 
väljendada muid kahtlusi seoses isikuandmete käitlemisega, võivad kliendid esitada läbi GDPR-i 
tugiteenuste lehekülje taotluse Euroopa andmekaitsespetsialistile; vastava lingi leiab 
Privaatsuspoliitikast aadressil http://www.samsung.com/ee /lv või /lt. Klientidel on samuti õigus 
esitada kaebusi oma isikuandmete käitlemise kohta andmekaitse järelevalveasutusele. 

Üldist 

23. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Kampaania tingimusi põhjendatud juhtudel ja kooskõlas 
kohaldatavate õigusaktidega. 

24. Kliendil ei ole Kampaaniapakkumise saamise õigust, kui selgub, et klient on käesolevaid Tingimusi 
eiranud või on Kampaaniat lubamatult mõjutanud. 

25. Kui käesolevates Tingimustes pole sätestatud teisiti, kohustub klient tasuma kõik kohalduvad 
maksud ja muud vajalikud kulud. 

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

27. Korraldaja ei vastuta: (a) suutmatuse eest võtta vastu Taotlusi süsteemi vigade tõttu või muudel 
põhjustel, mida Korraldajal pole võimalik mõjutada; (b) hilja esitatud, kaotatud, ebaõigelt 
edastatud Taotluste eest; (c) mis tahes arvutiside süsteemis tekkinud vigade või häirete eest; (d) 
mis tahes katkestuste, kahjude või kaotsimineku eest, mille on põhjustanud asjaolud, mida 
Korraldajal pole võimalik mõjutada; või (e) muude kliendi vigade eest. 

28. Klient nõustub, et Korraldaja ei vastuta vigastuste, kaotsimineku või kahju eest, mis on tekkinud 
Kampaanias osalemise ajal või sellega seoses niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õigusega 
lubatud. 

29. Kampaania läbiviimist reguleerivad Eesti, Läti või Leedu õigusaktid, sõltuvalt selles, kas Osaleja on 
esitanud Taotluse veebilehe www.SamsungPromo.ee Eestis, www.SamsungPromo.lv Lätis või 
www.SamsungPromo.lt Leedus (paketi pakkumine) või riigis, milles Kampaaniatoode on soetatud 
(Pikendatud garantii pakkumine). 

30. Kui kliendil on Kampaania kohta küsimusi või nõudeid, võib ta esitada need kuni 25. juunini 
2019.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 

http://www.samsungpromo.ee/
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LISA 

(Nimekiri ettevõtetest, mis täidavad kampaania pakkumisi) 

 

Lätis 

1. SIA Signtech, Duntes Street 34, Riga, LV-1005  

2. SIA Hansab, Piedrujas Street 7, Riga, LV-1073  

 

Eestis 

1. AS Telia Eesti, Mustamäe tee 3, 15033, Tallinn 

2. AS Infotark, Peterburi tee 92e, 11415, Tallinn  

 

Leedus 

1. UAB Atea, 6 J. Rutkausko Street, LT-04215 Vilnius 

2. UAB Hansab, 180A Savanorių pr., LT-03154 Vilnius 

 


