
POGOJI 10 LET GARANCIJE “NO BURN IN” ZA TELEVIZORJE SAMSUNG 

 

 1. Ta promocija velja za naprave, kupljene izključno v obdobju od 02.07.2020 do 16.08.2020, in to samo 

za nakup novih televizorjev*. V točki 9 teh splošnih pogojev je naveden seznam modelov in oznak 

modelov televizorjev Samsung, ki so predmet te promocije.  

*Kot “nove“ naprave se štejejo tudi naprave, ki so bile razstavljene v izložbi in niso bile uporabljene, ter 

naprave na razprodaji.  

 

2. 10-letna garancija se pridobi tako, da v 30-tih dneh od dneva izstavljenega računa pošljete na e-

naslov ce.promo@samsung.com naslednje podatke: 

ime, priimek, e-naslov, hišni naslov (za dostavitev garancije), optično prebran  blagajniški račun s 

prodajnega mesta, model in serijsko številko naprave. 

Telefonska številka za uporabniško podporo po ceni lokalnih klicev za fiksna in mobilna omrežja: +386 82 

022 40 

 3. Za pridobitev pravice do 10-letne “No Burn in” garancije, mora biti naprava, na katero se nanaša 

garancija, registrirana na spletu (kot je navedeno zgoraj pod točko 2.) v roku največ 30 dni od dne izdaje 

računa za nakup te naprave.  

 

4. Po izvedeni registraciji bo potrošniku poslano po elektronski pošti ali po navadni pošti na domači 

naslov (po lastni izbiri potrošnika) obvestilo o registraciji in Garancijski list za 10 let “No Burn in” 

garancije s serijsko številko registrirane naprave.  

 

5. Garancijski list za desetletno garancijo in račun za nakup naprave, na katero se ta garancija nanaša, je 

potrebno hraniti tekom celotnega obdobja trajanja navedene garancije. 

 

 6. Desetletna garancija, ki je predmet te promocije, ni prenosljiva na drugo napravo Samsung, pač pa se 

nanaša izključno na napravo, ki je registrirana na spletu, na način, določen v teh pogojih.  

 

7. Ta ugodnost je na voljo samo končnim koristnikom – potrošnikom (fizičnim osebam) in ni na voljo 

podjetnikom, gospodarskim družbam ali drugim pravnim osebam, ki pridobivajo predmetne naprave za 

preprodajo ali za uporabo pri opravljanju svoje dejavnosti. 

 

 8. Z zgoraj navedeno registracijo svoje naprave za desetletno obdobje “No Burn in” garancije, koristnik 

izrecno izjavlja, da soglaša s temi pogoji. “Napravo je potrebno registrirati na spletu v roku 30 dni od 

datuma nakupa, označenega na računu.“ 

 

9. SEZNAM MODELOV, KI SO PREDMET TE PROMOCIJE 

Model 

QE85Q95TATXXH 

QE75Q95TATXXH 

QE65Q95TATXXH 



QE55Q95TATXXH 

QE85Q80TATXXH 

QE75Q80TATXXH 

QE65Q80TATXXH 

QE55Q80TATXXH 

QE49Q80TATXXH 

QE75Q75TATXXH 

QE65Q75TATXXH 

QE55Q75TATXXH 

QE85Q70TATXXH 

QE75Q70TATXXH 

QE65Q70TATXXH 

QE55Q70TATXXH 

QE75Q65TAUXXH 

QE65Q65TAUXXH 

QE55Q65TAUXXH 

QE50Q65TAUXXH 

QE43Q65TAUXXH 

QE85Q60TAUXXH 

QE75Q60TAUXXH 

QE65Q60TAUXXH 

QE58Q60TAUXXH 

QE55Q60TAUXXH 

QE50Q60TAUXXH 

QE43Q60TAUXXH 

QE75LS03TAUXXH 

QE65LS03TAUXXH 

QE55LS03TAUXXH 

QE50LS03TAUXXH 

QE43LS03TAUXXH 

QE32LS03TBKXXH 

QE55LS01TAUXXH 

QE49LS01TAUXXH 

QE43LS01TAUXXH 

QE55LS01TBUXXH 

QE49LS01TBUXXH 

QE43LS01TBUXXH 

QE43LS05TAUXXH 



QE43LS03RAUXXH 

QE49LS03RAUXXH 

QE55LS03RAUXXH 

QE65LS03RAUXXH 

QE43Q60RATXXH 

QE49Q60RATXXH 

QE49Q65RATXXH 

QE55Q60RATXXH 

QE55Q65RATXXH 

QE55Q70RATXXH 

QE55Q80RATXXH 

QE55Q85RATXXH 

QE55Q90RATXXH 

QE65Q60RATXXH 

QE65Q65RATXXH 

QE65Q70RATXXH 

QE65Q80RATXXH 

QE65Q85RATXXH 

QE65Q90RATXXH 

QE75Q60RATXXH 

QE75Q70RATXXH 

QE75Q85RATXXH 

QE75Q90RATXXH 

QE82Q60RATXXH 

QE82Q70RATXXH 

 

 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI SLOVENIJA (slovenski)  

S registracija potrjujem, da sem seznanjen, da sme gospodarska družba Samsung Electronics Austria 

GmbH, njena lokalna podružnica in njihovi proizvajalci moje navedene osebne podatke zbirati preko te 

elektronske platforme in jih uporabljati za namen registracije moje kupljene naprave, zagotavljanja 

storitve servisa naprave tekom obdobja desetletne garancije in kontaktiranja v zvezi z zgoraj navedenim. 

Seznanjen/a sem s Samsungovo Politiko zasebnosti, ki je dostopna na: 

https://www.samsung.com/si/info/privacy/ 

 

 Prav tako sem seznanjen s sledečim:  

 

- da je upravljavec zbirke osebnih podatkov Samsung Electronics Austria GmbH  

 

- da je bilo moje soglasje za zbiranje osebnih podatkov v okviru predmetne promocije prostovoljno in da, 

v primeru, da se odločim, da svojih osebnih podatkov ne bom delil s Samsungom, ne pridobim pravice do 

10-letne “No Burn in” garancije, - da sme zgoraj navedeni upravljavec zbirke osebnih podatkov na mojo 

https://www.samsung.com/si/info/privacy/


zahtevo dopolniti, popraviti ali izbrisati moje osebne podatke v primeru, da bi bili nepopolni, netočni ali 

neažurni in če njihova obdelava ni skladna z zakonom,  

 

- da lahko v vsakem trenutku prekličem svojo privolitev za zbiranje oziroma obdelavo svojih osebnih 

podatkov, tako da kontaktiram Samsung Electronics Austria GmbH, preko kontakta na spletni strani: 

https://www.samsung.com/si/info/privacy/  

 

- da je pravna podlaga za zbiranje in obdelavo mojih osebnih podatkov izpolnjevanje pravic do 10-letne 

“No Burn in” garancije, - da bodo moji podatki hranjeni za obdobje 10 let oziroma do izteka 10-letnega 

jamstva, razen če bo nadaljnja hramba potrebna zaradi uveljavljanja pravnih zahtevkov ali obrambe pred 

njimi, izpolnjevanja zakonskih obveznosti ali zaradi odločbe pristojnega organa, 

 

 - imajo dostop do osebnih podatkov za namene obdelave osebnih podatkov in za namen zagotavljanja 

dokumentacije o garanciji, samo Samsung Electronics Austria GmbH  

 

- da imam, v kolikor menim, da se z mojimi osebnimi podatki ravna nezakonito, pravico ob vsakem času 

vložiti pritožbo pri uradu Informacijskega pooblaščenca.  

 

 

 

 

https://www.samsung.com/si/info/privacy/

