
Општи услови на промотивната кампања “Размена“ 

7 Август – 22 Август 2019 

1. Организатор на промоцијата  

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, со регистрирано седиште во Виена, на улица 

Пратерштрасе бр.31/14 Обергешос, Виена, Австрија со ЕМБС ФН 217924б (понатаму во текстот 

како “Самсунг”), организира промоција за купувачите на следниве Самсунг уреди: Samsung 

Galaxy Note10 или Samsung Galaxy Note10+ (понатаму во текстот како “ Уредот“ или, заедно, 

“Уредите“). 

 

 

2. Временски период на промоцијата 

Погореспоменатата промоција е достапна на фирми и приватни купувачи (крајни корисници) на 

Уредот во временскиот период од 7 Август до 22 Август 2019 година, на територијата на 

Северна Македонија, во согласност со одредбите што се утврдени во овие Општи услови на 

работењето (понатаму во текстот ќе се употребуватерминот “Услови“) 

 

3. Размена 

Овој документ ги уредува условите за учество во промоцијата за размена. Промоцијата им 

овозможува на корисниците да се здобијат со право на заштеда на трошоците кога ќе го 

набават новиот уред од овластените продажни партнери на Самсунг за време на промотивниот 

период, со можност за достава на нивните искористени мобилни телефони (понатаму во 

текстот како “Употребуван телефон“). 

 

Доколку сите услови кои се пропишани во овој документ се исполнети, купувачот на Уредот ќе 

се здобие со: 

а) намалување на цената во моментот на набавка на уредот кај продажниот партнер на 

Самсунг, во рамки на промотивниот период, во износ од 6000 МКД (со вклучено ДДВ); Овој 

износ не може да се исплати во готово, ниту пак стекнатото право може да биде пренесено на 

трето лице и 

б) можноста за откуп на употребуваниот телефон базиран на неговата вредност од овластен 

партнер за откуп на Самсунг. 

Откупот на употребуваниот телефон ќе биде направен од овластени откупни парнери на Самсунг 

(споменати под точка 6 од овие Услови). Вредноста на откупот на употребуваниот телефон е 

направена во согласност со неговата сегашна состојба, во согласност со параметрите определени 

од откупниот партнер на Самсунг, врз кои Самсинг нема никакво влијание. При пресметката на 

вредноста откупниот партнер на Самсунг ги зема во предвид следниве околности: сегашната 

генерална состојба на употребуваниот телефон на денот на откуп, функционалностаодносно 

недостатоците на употребуваниот телефон, моделот и датумот на производство. 

Купувачот може  да се здобијат со првична, незадолжителна евалуација преку веб-страната на 

откупните партнери на Самсунг која е прикажана подолу: www.Samsung-trade-in.com/mk. 

 



Употребуваните уреди кои не се функционални и/или чија вредност е помала од или еднаква со 

4800 MKD (Ниска вредност на употребуван уред) нема да бидат соодветни за откуп, но тие се уште 

може да доведат до намалување на цената во моментот на набавката на Уредот на начинот кој е 

определен во точка 3 (а) од овие Услови. Купувачот е должен да го достави употребуваниот 

телефон заради пресметка на вредноста и откуп, до откупните партнери на Самсунг најдоцна до 13 

септември 2019 година (оваа обврска не се однесува на употребуваните уреди со ниска вредност). 

Кога се поднесува  употребуваниот телефон за откуп, купувачот е должен да достави доказ за 

набавка на нов Уред до откупниот партнер на Самсунг со кој се здобил со правото да учествува во 

промоцијата за размена ((а)оригиналната  фискална сметка или фактура и изјава за сообразност 

или (б)договор со операторот кој го покажува датумот и местото на набавка и идентификациониот 

бројот за меѓународна мобилна опрема на новиот уред - IMEI), како и IMEI бројот на новиот Уред. 

Откупниот партнер на Самсунг ќе му ја плати на купувачот откупната цена на употребуваниот 

телефон во готово или преку банкарската сметка на купувачот во согласност со трговската одлука 

на откупниот партнер на Самсунг, до степенот што е дозволен со закон. 

4. Условите за учество во промоцијата за размена 

 

За да се здобие со правото за учество, купувачот на погореспоменатиот уред треба 

кумулативно да ги исполни следниве услови: 

▪ Купувачот да ги набавил Samsung Galaxy Note10 или Samsung Galaxy Note10+ во пред-

продажба;  

▪ Уредот да бил набавен за време на промотивниот период од овластен Самсунг партнер на 

територијата на Република Северна Македонија; Листата на овластени Самсунг партнери за 

промоцијата “Размена“е утврдена во точка 5 од овие Услови. 

▪ Уредот да бил набавен од неговиот краен корисник; Под крајни корисници се подразбираат 

физички и правни лица на територијата на Северна Македонија кои ги набавиле уредите за 

сопствени потреби, а не за потребите на понатамошна препродажба или дистрибуција. 

▪ Купувачот на уредот е соптвеник на оригиналниот Употребуван уред. 

▪ Купувачот го доставил  употребуваниот уред со барање за пресметка/проценка на вредност  

и откуп до откупниот партнер на Самсунг определен во точка 6 од овие Услови најдоцна до 

13 септември 2019 година; Оваа обврска не се однесува на употребуваните уреди со ниска 

вредност. 

▪ Купувачот, по доставата на употребуваниот уред, до откупниот партнер на Самсунг 

доставува доказ за набавка на уред со кој го стекнал правото да учествува во 

промотивната размена, имено точниот модел на набавениот уред, IMEI бројот на 

набавениот уред и доказ за набавката за уредот ((а)оригиналната  фискална сметка или 

фактура и изјава за сообразност или (б)договор со операторот кој го покажува датумот и 

местото на набавка и IMEI бројот на новиот уред). Потребно е потрошувачите да достават 

целосна и прецизна информација. Организаторот е ослободен од одговорност во случај на 

неточна и ненавремено поднесена информација. 

 

5. Листа на овластени продажни партнери на Самсунг за промоцијата “Размена“ 

 

▪ - Македонски Tелеком АД - Скопје 

▪ - НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје  

▪ - Сетек се од техника DOOEL 

6. Листа на овластени откупни партнери на Самсунг за промоцијата “Размена“  



 

• Мобико - http://www.mobico.com.mk/ 

Партизански одреди 62 

1000 Скопје 

Северна Македонија  

 

• Видео Дата сервис центар – https://videodata.com.mk/ 

Рузвелтова бр. 72 

1000 Скопје 

Северна Македонија 

7. Краен рок за достава на уредот 

 

Преземањето на Самсунг уредот (Galaxy Note10 или Samsung Galaxy Note10+) кој е набавен за 
време на промотивниот период од продажниот партнер на Самсунг ќе се одвива од 23 Август 

2019, во согласност со условите за достава на продажниот партнер на Самсунг.  
 

8. Право на промена на општите услови на употреба 

Самсунг го задржува правото да ги промени овие Услови во секое време, од оправдани 

причини, со обврска за нивна јавна објава без одложување. Доколку споменатите промени ги 

вклучуваат  промените на условите за употреба на лични податоци, Самсунг ќе биде обврзан 

да побара согласност од корисниците дале нивни лични информации на Самсунг за време на 

оваа промоција. 

 

http://www.mobico.com.mk/
https://videodata.com.mk/

