
Regulamentul promoției 

„Extinde-ti spatiul de stocare” 
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Definiții 

 

1. Aplicația Members - aplicația mobilă Samsung Members, prin intermediul căreia, 

Clientul primește Premiul în cadrul Promoției. 

2. Contul Samsung - contul individual al Clientului, în cadrul căruia, Clientul își 

înregistrează dispozitivul și primește acces la serviciile Organizatorului. 

3. Promoția - vânzarea promoțională de telefoane Samsung Galaxy, organizată și 

coordonată în conformitate cu regulile cuprinse în prezentul regulament, pe teritoriul 

României, în 01.07.2018 – 14.09.2018 ora 23:59:59 sau până la epuizarea fondului de 

premiere, oricare dintre aceste situații intervine mai întâi. 

4. Organizatorul  

Promotia „Extinde-ti spatiul de stocare” (denumită în cele ce urmează “Promotia”) este 
organizată în numele SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. de către: 

Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de corespondenţă în 

Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corpA, sector 1, înmatriculată în Registrul 

Comerţului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont 

RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentată legal 

prin – dl. Theodor-Liviu Dumitrescu, in calitate de Director General, (denumită în 

continuare „Organizator”).  

5. Produsul sau Dispozitivul – orice telefon Samsung Galaxy, S9/S9+, S8/S8+, NOTE8, 

A8, A6/A6+, J6., comercializat exclusiv de către Samsung Electronics România. 

6. IMEI – cod unic de identificare a unui telefon (accesibil la *#06#) 

7. Clientul - persoana fizică cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii 

Campaniei Promotionale, respectiv 03 August, având capacitate juridică deplină și 

persoana fizică autorizată care desfășoară activități economice, având domiciliul sau 

sediul pe teritoriul României și care achiziționează Produsul de la un Partener Comercial 

(în condițiile stabilite în prezentul Regulament), care a citit conținutul prezentului 

Regulament.  

8. Regulamentul - prezentul Regulament al Promoției, în care sunt stabilite condițiile de 

participare la Promoție, durata Promoției, modul transmiterii informațiilor privind 

Promoția și condițiilor acesteia, precum și modul de înaintare a reclamațiilor care au 

legătură cu Promoția. 

9. Premiul – un Card de memorie micro SD Samsung, in functie de tipul de Produs 

achizitionat. Numarul total de premii constand in mSD-uri Samsung alocat acestei 

campanii este de 5038 bucati.  Premiile vor fi acordate conform tabelului prezentat mai 

jos. Valoarea totala a premiilor este de 996 072 RON. 



10. Activare - pornirea Dispozitivului cu un card SIM activ pentru o perioadă de minim 5 

minute și menținerea dispozitivului conectat la internet. 
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Prevederi generale 

 

1. La Promoție, pot participa Clienții care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele 

condiții: 

a) achiziționează un dispozitiv în perioada în perioada 1 iulie 2018, ora 00:00 – 31 iulie 

2018, ora 23:59:59  

b) activează Dispozitivul în perioada în perioada 1 iulie 2018, ora 00:00 – 5 iulie 2018, 

ora 23:59:59; 

c) descarcă și folosesc aplicația Members în cadrul Contului Samsung.   

d) Completeaza Formularul cu datele personale cerute (Nume si Prenume, numar de 

telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare). Furnizarea de date cu caracter 

personal false, incorecte sau incomplete poate duce la imposibilitatea participării la 

Promoție. 

2. În vederea activării Dispozitivului, conform celor menționate la al. 1 pct. b) de mai sus, 

este necesară pornirea Dispozitivului cu un card SIM activ pentru o perioadă de minim 5 

minute și menținerea accesului la internet. Activarea Dispozitivului este gratuită, cu 

mențiunea că nu acoperă costurile de conectare la rețeaua de internet pe care o 

folosește Utilizatorul. Costurile conectării la rețeaua de internet corespund cu tarifele 

operatorului rețelei folosite de Utilizator. 

3. Pentru Clienții care nu au Cont Samsung, condiția de participare este crearea unui Cont 

Samsung prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe 

https://account.samsung.com/ sau prin intermediul aplicației Samsung Members. 

Clientul are obligația de a furniza date cu caracter personal corecte și actualizate în 

procedura de creare a Contului Samsung. Furnizarea de date cu caracter personal false, 

incorecte sau incomplete poate duce la imposibilitatea participării la Promoție.  

4. Participarea Clienților la Promoție este benevolă și nu poate fi condiționată de achitarea 

nici unei alte taxe sau plăți suplimentare. 

5. Organizatorul va avea dreptul de a solicita prezentarea în original a dovada de achiziție 

a Dispozitivului sau orice verificare suplimentară, pentru a verifica data de achiziție a 

Dispozitivului.  

6. Cardurile mSD Samsung vor fi acordate în ordinea activării Dispozitivelor si in functie de 

tipul de Dispozitiv achizitionat (conform tabelelor de mai jos),  până la epuizarea 

fondului de premiere. Organizatorul va publica informația privind epuizarea premiilor pe 

Pagina de internet indicată mai jos. Ordinea cererilor se va decide în baza datei activării 



Dispozitivelor, iar în cazul aceleiași date - în baza orei și minutului activării, 

respectându-se principiul primului venit.   

Organizatorul va publica imediat informația privind încheierea Promoției în cazul 

epuizării fondului de premiere, pe Pagina de internet 

samsung.com/ro/extendyourstorage/. 

J6 A6 A6+ A8 N8 

SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  

SM-J600FZDNBGL 32GB SM-A600FZDIBGL 64GB SM-A605FZDIBGL 64GB SM-A530FZDABGL 64GB SM-N950FZDACNX 64GB 

SM-J600FZDNCNX 32GB SM-A600FZDICNX 64GB SM-A605FZDICNX 64GB SM-A530FZDDORO 64GB SM-N950FZDDBGL 64GB 

SM-J600FZDUBGL 32GB SM-A600FZDNCOA 64GB SM-A605FZDNCOA 64GB SM-A530FZDDROM 64GB SM-N950FZDDROM 64GB 

SM-J600FZDUROM 32GB SM-A600FZDNORO 64GB SM-A605FZDNROM 64GB SM-A530FZKABGL 64GB SM-N950FZKACNX 64GB 

SM-J600FZKNBGL 32GB SM-A600FZDNROM 64GB SM-A605FZKIBGL 64GB SM-A530FZKACNX 64GB SM-N950FZKDBGL 64GB 

SM-J600FZKNCNX 32GB SM-A600FZKIBGL 64GB SM-A605FZKICNX 64GB SM-A530FZKDORO 64GB SM-N950FZKDROM 64GB 

SM-J600FZKUBGL 32GB SM-A600FZKICNX 64GB SM-A605FZKNCOA 64GB SM-A530FZKDROM 64GB     

SM-J600FZKUORO 32GB SM-A600FZKNCOA 64GB SM-A605FZKNROM 64GB SM-A530FZVABGL 64GB     

SM-J600FZKUROM 32GB SM-A600FZKNORO 64GB SM-A605FZVIBGL 64GB SM-A530FZVDORO 64GB     

SM-J600FZVNBGL 32GB SM-A600FZKNROM 64GB SM-A605FZVICNX 64GB SM-A530FZVDROM 64GB     

SM-J600FZVNCNX 32GB SM-A600FZVIBGL 64GB SM-A605FZVNROM 64GB         

SM-J600FZVUBGL 32GB SM-A600FZVICNX 64GB             

SM-J600FZVUROM 32GB SM-A600FZVNORO 64GB             

    SM-A600FZVNROM 64GB             

 
S8 S8+ S9 S9+ 

SKU model microSD  SKU model microSD  SKU model microSD  SKU model microSD  

SM-G950FZBABGL 64GB SM-G955FZBABGL 64GB SM-G960FZBACNX 128GB SM-G965FZBACNX 128GB 

SM-G950FZBAORO 64GB SM-G955FZBAORO 64GB SM-G960FZBDBGL 128GB SM-G965FZBDBGL 128GB 

SM-G950FZBAROM 64GB SM-G955FZBAROM 64GB SM-G960FZBDROM 128GB SM-G965FZBDROM 128GB 

SM-G950FZKABGL 64GB SM-G955FZKABGL 64GB SM-G960FZDACNX 128GB SM-G965FZDACNX 128GB 

SM-G950FZKACNX 64GB SM-G955FZKACNX 64GB SM-G960FZDDBGL 128GB SM-G965FZDDBGL 128GB 

SM-G950FZKAGBL 64GB SM-G955FZKAGBL 64GB SM-G960FZDDROM 128GB SM-G965FZDDROM 128GB 

SM-G950FZKAMTL 64GB SM-G955FZKAMTL 64GB SM-G960FZKACNX 128GB SM-G965FZKACNX 128GB 

SM-G950FZKAORO 64GB SM-G955FZKAORO 64GB SM-G960FZKDBGL 128GB SM-G965FZKDBGL 128GB 



SM-G950FZKAROM 64GB SM-G955FZKAROM 64GB SM-G960FZKDROM 128GB SM-G965FZKDROM 128GB 

SM-G950FZKAVVT 64GB SM-G955FZKAVVT 64GB SM-G960FZKFCNX 256GB SM-G965FZKFCNX 256GB 

SM-G950FZSABGL 64GB SM-G955FZKDROM 64GB SM-G960FZKHBGL 256GB SM-G965FZKHBGL 256GB 

SM-G950FZSACNX 64GB SM-G955FZSABGL 64GB SM-G960FZKHROM 256GB SM-G965FZKHROM 256GB 

SM-G950FZSAORO 64GB SM-G955FZSAORO 64GB SM-G960FZPACNX 128GB SM-G965FZPACNX 128GB 

SM-G950FZSAROM 64GB SM-G955FZSAROM 64GB SM-G960FZPDBGL 128GB SM-G965FZPDBGL 128GB 

SM-G950FZVABGL 64GB SM-G955FZVABGL 64GB SM-G960FZPDROM 128GB SM-G965FZPDROM 128GB 

SM-G950FZVACNX 64GB SM-G955FZVACNX 64GB         

SM-G950FZVAGBL 64GB SM-G955FZVAGBL 64GB         

SM-G950FZVAMTL 64GB SM-G955FZVAMTL 64GB         

SM-G950FZVAORO 64GB SM-G955FZVAORO 64GB         

SM-G950FZVAROM 64GB SM-G955FZVAROM 64GB         

SM-G950FZVAVVT 64GB SM-G955FZVAVVT 64GB         

 

Numar de carduri Tip de micro SD 

728 32GB 

2,986 64GB 

1,243 128GB 

81 256GB 

5038 TOTAL 
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Reguli generale privind participarea la Promoție 

 

1. Condiția de obținere a Cardului de memorie mSD Samsung este activarea Dispozitivului 

în perioada indicată în 2 al. 1 pct. b) de mai sus și conectarea în Aplicația Members, în 

Contul Samsung, unde Organizatorul îi afișează Clientului bannerul care face posibilă 

inscrierea in Campanie.  

2. Bannerul care face posibilă inscrierea in Campanie îi va fi afișat Clientului în Aplicația 

Members la 30 de zile de la data activării Dispozitivului. Clientului îi vor fi cerute 

informatii cu caracter personal, in scopul livrarii premiului la adresa furnizata. 

 Nume si Prenume 

 Numar de telefon 



 Adresa de e-mail 

 Adresa de livrare (la care va fi livrat premiul) 

3. Pe durata Promoției, Clientul poate obține un singur Premiu per Dispozitiv achizitionat, 

adica poate beneficia de un singur card mSD Samsung pentru fiecare Dispozitiv diferit 

achiziționat (identificat prin IMEI-ul lui unic) în cadrul participării la Promoție.  

4. Organizatorul nu oferă posibilitatea preschimbării Premiilor. 

5. Conectarea în Aplicația Samsung Members, pentru a putea beneficia de Promoție, este 

echivalentă cu o declarație privind acceptarea de către Client a Condițiilor prevăzute în 

prezentul Regulament.  
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Reguli privind intrarea in posesie a premiului 

 

1. Clientul poate să se inscrie in Campanie făcând clic pe banner-ul afisat in Samsung 

Members (descris la punctul 3.2 de mai sus), nu mai târziu de 05.09.2018. 

2. Organizatorul va verifica datele furnizate de catre participantii la Campanie, inclusiv 

IMEI-ul corespunzator telefonului participantului). 

3. În cazul persoanelor fizice care participă la Promoție în calitate de consumatori, valoarea 

beneficiilor incluse în Promoție, reprezentând premiul Promoției, nu include impozitul pe 

venit pentru persoane fizice, conform normelor fiscale. 

4. În cazul persoanelor fizice, care participă la Promoție și care desfășoară activități 

economice, valoarea beneficiilor incluse în Promoție, reprezentând premiul Promoției, 

reprezintă venit obținut din activitatea desfășurată și este impozitat în temeiul 

dispozițiilor generale. 

5. În cazul în care Organizatorul obține informații în legătură cu încălcarea prevederilor 

prezentului Regulament de către Client, în special în cazul în care din informațiile 

obținute de Organizator va rezulta că respectivul Client dorește să revendice premiului 

de pe un alt dispozitiv decat cele participante in Campanie, Organizatorul are dreptul sa 

ia orice masuri necesare pentru a impiedica participarea in mod fraudulos in Campanie. 

6. Pentru a intra in posesia premiului, Clientul trebuie sa fie gasit la adresa furnizata in 

formularul completat (detaliat in articolul 3.2 de mai sus). Clientul va fi notificat prin 

doua avizari din partea firmei de curierat. Daca acesta, din diverse motive, nu poate fi 

gasit la adresa furnizata sau nu raspunde la telefon cand este sunat de curier, Clientului 

i se va anula automat premiul si va fi returnat catre Organizator si va ramane in 

posesia lui. Clientul are obligatia de a prezenta un act de identitate pentru a face 



dovada identitatii acestuia (sa fie conform datelor furnizate in Formularul de inscriere in 

Campanie) 

7. Clientul are obligatia de a pastra documentul care face dovada achizitiei, pentru 

eventuale verificari, in cazul in care Organizatorul doreste sa faca verificari ulterioare, 

care sa faca dovada achizitiei – pana la data de 05.09. 

Organizatorul va expedia premiul castigat prin curier, catre adresa indicata in 

formularul de colectare date, in maxim 20 zile lucratoare de la completarea datelor in 

formular. Consumatorul va fi contactat telefonic de catre firma de curierat pentru a se 

agrea data si ora la care consumatorul poate fi gasit la domiciliu de catre curier pentru 

inmanarea premiului. Premiile vor fi expediate o singura data. In cazul in care 

castigatorul nu va fi gasit acasa, premiul va ramane in posesia Organizatorului.  

Livrarea premiului catre fiecare castigator, de catre curier, se va realiza pe baza: 

 Prezentarii actului de identitate (CI/BI) al castigatorului (pentru verificarea datelor si a 

indeplinirii conditiei de varsta pentru participarea la Campanie). 

 Semnarii si completarii cu datele personale ale castigatorului pe un document ce atesta 

livrarea premiului (nota de transport a coletului din partea curierului / AWB). 

 Semnarii unui proces-verbal, in doua exemplare: unul pentru castigator si unul pentru 

Organizator.  

Pentru primirea premiului de la curier este necesara prezenta fizica a castigatorului, care va 

semna documentele aferente inmanarii premiului. 

  

Raspunderea privind informatiile transmise si declarate la completarea in formularul de 

colectare a datelor pentru livrare (datele cu caracter personal) revine in integralitate 

consumatorului chiar si in situatia in care a fost validat ca si castigator (respectiv ca 

informatiile respective sunt corecte, complete, reale si nu apartin altei persoane). In cazul in 

care castigatorul nu a comunicat corect, complet si conform realitatii informatiile solicitate, 

nu a actionat cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, acesta este 

singurul responsabil (va raspunde pentru orice prejudiciu suferit de Organizator); daca 

Organizatorul constata o astfel de situatie, premiul va ramane in posesia Organizatorului. 

Acordarea premiilor se anuleaza, iar un castigator este invalidat in cazul in care:  

 Nu indeplineste conditiile de eligibilitate descrise in dispozitiile Regulamentului. 

 Refuza premiul.  

 Se constata ca datele castigatorului declarate de acesta nu corespund cu datele din 

actul de identitate al castigatorului, comunicat catre reprezentantul Organizatorului. 

 Se constata ca acelasi castigator a depasit limita maxima de premii conform 

prevederilor descrise in Regulament 

 Daca pana la data de 11 sept 2018, castigatorul: 

•    nu poate fi contactat de catre firma de curierat in vederea stabilirii 

datei si orei de livrare a premiului, 

•    nu este gasit de catre curier la domiciliu pentru inmanarea 

premiului la data si ora stabilite in prealabil, 

 Nu prezinta spre validare CI/BI curierului care va face livrarea premiilor. 

 Nu este prezent fizic la primirea premiului. 



 Nu semneaza proces-verbal/lista inmanata de curier si alte documente care atesta 

inmanarea premiului de catre curier, precum nota de transport a coletului din 

partea  curierului (AWB) 

In cazul in care intervin situatii exceptionale ce fac imposibila predarea premiului la datele 

stabilite prin Regulament, Organizatorul este absolvit de orice raspundere. In aceste situatii 

Organizatorul va livra premiile imediat ce situatia exceptionala a fost rezolvata. 

Dupa livrarea premiului catre castigator si semnarea documentatiei de predare/primire a 

acestui premiu, Organizatorul nu este raspunzator pentru deteriorarea premiului  sau de 

intermedierea situatiilor legate de garantia premiilor, aceasta sarcina fiind in 

responsabilitatea castigatorului impreuna cu reprezentantii autorizati de service. 

   

In cazul in care, dupa incheierea Campaniei, numarul premiilor acordate va fi mai mic decat 

numarul de premii alocate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului. 
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Reclamațiile privind Promoția 

 

1. Reclamațiile privind Promoția, sub rezerva pct. 2 și 3, trebuie transmise Organizatorului 

în termen de 14 zile de la data completarii formularului sau de la data la care Clientul a 

primit e-mail de confirmare și nu mai târziu de data de 05.09.2018, după cum 

urmează:  

a) pe e-mail la adresa https://www.samsung.com/ro/support/email/ , sau 

b) prin poștă, pe adresa: Lion Communication Services S.A. cu sediul social in 

Bucuresti, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, sector 1, impreuna cu datele de contact 

(nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon) cu mențiunea 

Pentru Promotia „Extinde-ti spatiul de stocare”. 

2. Reclamația trebuie să conțină informații care să permită identificarea Clientului, dovada 

achiziției (tipărită sau scanată), o descriere detaliată a evenimentului care stă la baza 

reclamației, precum și o descriere a împrejurărilor care susțin legitimitatea solicitării 

Clientului. Dacă reclamația are legătură cu o problemă privind livrarea cardului, Clientul 

va trebuie sa indice si numarului AWB-ului.  

3. Organizatorul va analiza reclamația în baza prevederilor prezentului Regulament. 

Reclamațiile vor fi soluționate în termen de 14 zile de la data primirii acestora de către 

Organizator. Clientul care înaintează o recamație va fi informat în legătură cu modul de 

soluționare a reclamației, în aceeași formă în care a fost înaintată reclamația, imediat 

după analizarea acesteia. 
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https://www.samsung.com/ro/support/email/


Datele cu caracter personal 

 

1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi 

prelucrate de catre: 

S.C. SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-

176, cos postal 015016, sector 1, Bucuresti, Numar de Ordine in Registrul Comertului 

Bucuresti nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata de dl. Jae Sang 

Park, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Operatorul"), 

prin intermediul Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de 

corespondenţă în Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, sector 1, înmatriculată în 

Registrul Comerţului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554 

(denumita in cele ce urmeaza “Imputernicitul”). 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre 

persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Samsung 

Electronics Romania SRL, e-mail dataprotection.serom@samsung.com 

Organizatorul va prelucra, prin Imputernicitul sau Lion Communication Services S.A., 

Numele, Prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare  ale 

Clientului în vederea realizării obiectului promoției.  

Datele nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de 12 luni iar Clientul are 

urmatoarele drepturi in raport de prelucrarea datelor sale: dreptul la informare, dreptul 

de acces, dreptul de opoziție, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de obiecțiune, dreptul 

la portabilitatea și dreptul la rectificarea datelor Aceste drepturi pot fi exercitate în orice 

moment, trimițând o solicitare pe adresa dataprotection.serom@samsung.com. 

Datele cu caracter personal ale Clienților vor fi prelucrate cu respectarea regulilor 

prevăzute în legea privind protecția datelor cu caracter personal și în conformitate cu 

Politica de Confidențialitate Samsung.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal va include datele furnizate în formularul de 

înregistrare. Regulile detaliate de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Clienților 

sunt stabilite în Politica de Confidențialitate Samsung, disponibilă pe 

http://www.samsung.com/ro/info/privacy/  

 

7 

Prevederi finale 

 

1. Conținutul prezentului Regulament și al documentelor menționate în acesta va fi 

disponibil pe pagina de internet www. samsung.com/ro/extendyourstorage/. 

2. Pentru problemele nereglementate de prezentul Regulament, se vor aplica prevederile 

legislației din România. 

http://www.samsung.com/ro/info/privacy/


3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, în măsura în care 

nu vor fi încălcate drepturile dobândite de către Clienți. 

4. Clientul va fi informat în legătură cu modificarea Regulamentului, prin publicarea de 

către Organizator, pe pagina de internet samsung.com/ro/extendyourstorage/ a unui mesaj 

care va face referire la modificarea Regulamentului.  

5. Aceste informații vor fi publicate pentru o perioadă de cel puțin 14 zile. Clienții care nu 

sunt de acord cu modificările propuse, nu vor mai participa la Promoție.  

6. La prezenta Campanie Promotionala nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, 

ai agentiilor si societatilor implicate in organizare si derularea acestei Campanii 

Promotionale, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor 

mentionati mai sus. 


