
ОПШТИ УСЛОВИ НА ПРОМОТИВНАТА АКЦИЈА “Samsung TV + GEAR S3/A9” 

 

 

1. Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Австрија, Виена, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss 

(понатаму спомената како: Самсунг) организира промоција на Самсунг QLED телевизори во склоп 

на која Самсунг може да им подари на купувачите  на QLED телевизори Серија 6 и 7 I PUHD 

телевизори Серија 8 Gear S3 Frontier часовник и QLED  телевизори Серија 8 или погоре телефон 

А9, кои се подетално опишани во понатамошните одредби на овие Услови, сѐ до исполнувањето 

на претпоставките и условите одредени во овие Услови. 

 

Сите купувачи на Самсунг QLED телевизори од серија 6 или погоре (повисока серија) I UHD 

телевизори серија 8, кои ги набавиле во периодот од од 01.05.2019. до 31.05.2019. сѐ додека има 

залиха, имаат право на подарок согласно овие Услови. 

 

Купувачите го добиваат следниот подарок: 

Samsung Gear S3 Frontier  часовникот за Samsung QLED серија 6 и 7 и UHD телевизори серија 8 од 

2018 и 2019 година  е подарок. 

За Samsung QLED ТВ серија 8 или повеќе од 2018 и 2019 година, телефон Samsung A9 е подарок. 

 

Во точка 7 од овие Општи услови на работењето, е определена листа на модели и модел-кодови 

на Самсунг QLED телевизори кои се предмет на оваа промоција. 

 

Бројот на подароци е ограничен и ќе биде доставен до потрошувачите кои ќе се пријават сѐ додека 

има нивна залиха. 

 

Напомена: Оваа промоција е наменета исклучиво за физички лица. Правни субјекти немаат право 

на учество во промоцијата. 

 

2. ЦЕЛ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА УРЕДОТ 

 

Крајните потрошувачи кои набавиле Самсунг телевизор определени во точка 1 од овие Услови 

исклучително во периодот одреден во одредба 1 од овие Услови, ќе треба да бидат пријавени 

заради учество  во оваа промоција со испраќање на емаил на адресата 

ce.promotion@samsung.com. Пријавувањето ќе може да се направи во период од 30 дена сметано 

од датумот на набавка. 

Во случај на исполнување на условите наведени во точка 1 на овие Услови и успешно 

пријавување, купувачите имаат право на уредот-подарок кој е одреден во точка 1 од овие Услови 



се додека има залиха на подароците. Подарокот ќе биде доставен до купувачите на нивната 

домашна адреса без пресметани трошоци за испорака во рок од 45 работни дена сметано од 

денот на успешното спроведено пријавување. 

 

3. УСЛОВИ НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Сите купувачи кои на територија на Република Македонија  набавиле Самсунг телевизор со модел 

кодот кој е специфициран во точка 7 од овие Услови имаат право да се пријават и да учествуваат 

на оваа промоција, согласно одредбите од овие Услови и единствено со  понатаму наведениве 

Самсунг партнери: 

Comtrade Distribution D.O.O и неговите партнери 

NEPTUN MAKEDONIJA DOO 

Сетек доо 

Техномаркет доо 

 

4. ПОСТАПКА НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УРЕДОТ 

Со цел купувачот на Самсунг телевизор да може да биде дел од оваа промоција и да го искористи 

правото на добивање подарок кое е споменато во точка 1 од овие Услови, потребно е купувачот да 

се пријави во согласност со другите одредби на овие Услови. 

Постапката на пријавување подразбира доставување на лични податоци на купувачот кои се 

потребни/неопходни за успешно пријавување. Личните податоци на потрошувачот кои се 

прибираат вклучуваат: име, презиме, и-мејл адреса на корисникот, точна домашна адреса на 

купувачот (за достава на подарокот), телефонски број (заради контактирање во врска со доставата 

на подарокот) и примерок од скенирана фискална сметка од местото на продажба заради 

потврдување на пријавувањето. 

Дополнително на погореспоменатите лични податоци, за успешно пријавување, купувачот треба 

исто така да му го достави на Самсунг следниот податок: 

- модел и сериски број на уредот. 

 

Со испраќање на и-мејл порака на мејл адресата наведена во точка 2 од овие Услови, купувачот ги 

поднесува неговите или нејзините податоци до Самсунг. Самсунг ќе провери дали податоците за 

набавката соодветствуваат со условите наведени во точка 1 од овие Услови и дали останатите 

одредби содржани во овие Услови се исполнети. Со испраќање на и-мејл порака, купувачот исто 

така дава своја или нејзина изречна согласност за примена на овие Услови и за собирање и 

обработка на неговите или нејзините лични податоци во согласност со условите на овие Услови. 

 

Доколку датумот на набавка соодветствува со овие Услови и ако останатите услови кои се 

одредени овде се исполнети, подарокот спомнат во точка 1 од овие Услови ќе биде доставен до 



купувачот на неговата домашна адреса во рок од 45 работни дена од моментот на успешно 

пријавување, за што купувачот ќе биде известен преку и-мејл порака испратена на мејл адресата 

која била дадена за  време на пријавувањето. 

 

5. КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

Личните податоци на купувачите кои ги поднеле своите податоци до Самсунг согласно овие 

Услови ќе бидат собрани и обработени во согласност со Политиката за приватност и заштита на 

личните податоци на Самсунг и со овие Услови, како и во согласност со релевантните прописи за 

заштита на личните податоцина Република Хрватска. 

Причината поради која се врши собирање на личните податоци е заради проверка на тоа дали 

условите за учество во промоцијата се исполнети и заради утврдување на адресата за достава на 

подарокот. 

 

Личните податоци на купувачите кои ќе бидат собрани за промоцијата ќе им бидат достапни на 

следниве субјекти: 

-  Електроникс Австрија ГмбХ, Австрија, Виена, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss во својство на 

контролор за собирање на лични податоци. 

 

MPG d.o.o., Нова Вес 17, Загреб, Хрватска во својство на агенција и тело кое врши обработка на 

лични податоци. 

 

Контролорот на лични податоци и субјектот кој врши обработка на  личните податоци ќе 

постапуваат со собраните лични податоци во согласност со Политиката за приватност и заштита 

на личните податоци на Самсунг, како и во согласност со релевантните прописи на Република 

Хрватска и нема да ги пренесуваат на трети страни. 

 

Собирањето на личните податоци за оваа промоција е доброволно. Доколку купувачот одлучи да 

не ги сподели неговите или нејзините лични податоци со Самсунг, тогаш купувачот нема да може 

да учествува во промоцијата. 

 

Контролорот за собирање за лични податоци, на барање на субјектот на личните податоци, ќе ги 

надополни, измени или избрише личните податоци доколку не се целосни, не се точни или се 

застарени и доколку нивната обработка не е во согласност со законот. 

 

6. ПРАВОТО НА ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ НА ПРОМОЦИЈАТА 

 



Самсунг го задржува правото, во било кое време, врз основа на разумни основи, да ги промени 

овие Услови, со обврска да ги соопшти без задоцнување. Доколку овие промени се однесуваат на 

промена на условите за употреба на лични податоци, Самсунг може да побара согласност од 

потрошувачите кои ги споделиле своите лични податоци со Самсунг заради промоцијата. 

 

7. ЛИСТА НА МОДЕЛИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОВАА ПРОМОЦИЈА 

 

Q MODEL  bundle MODEL 

QE55Q6FNATXXH Gear S3 

QE55Q7FNATXXH Gear S3 

QE65Q7FNATXXH Gear S3 

QE75Q7FNATXXH Gear S3 

QE75Q8DNATXXH A9 

QE55Q8DNATXXH A9 

QE65Q8DNATXXH A9 

QE55Q8CNATXXH A9 

QE55Q8FNATXXH A9 

QE65Q8CNATXXH A9 

QE65Q8FNATXXH A9 

QE75Q9FNATXXH A9 

QE55Q9FNATXXH A9 

QE65Q9FNATXXH A9 

QE65Q900RATXXH A9 

QE75Q900RATXXH A9 

QE85Q900RATXXH A9 

QE49Q60RATXXH Gear S3 

QE49Q65RATXXH Gear S3 

QE55Q60RATXXH Gear S3 

QE55Q65RATXXH Gear S3 

QE55Q70RATXXH Gear S3 

QE55Q80RATXXH A9 

QE55Q85RATXXH A9 

QE55Q90RATXXH A9 

QE65Q60RATXXH Gear S3 

QE65Q65RATXXH Gear S3 

QE65Q70RATXXH Gear S3 

QE65Q80RATXXH A9 

QE65Q85RATXXH A9 

QE65Q90RATXXH A9 

QE75Q60RATXXH Gear S3 

QE75Q70RATXXH Gear S3 



QE75Q85RATXXH A9 

QE75Q90RATXXH A9 

QE82Q60RATXXH Gear S3 

QE82Q70RATXXH Gear S3 

UE75NU8002TXXH Gear S3 

UE55RU8002UXXH Gear S3 

UE65RU8002UXXH Gear S3 

UE55NU8002TXXH Gear S3 

UE82NU8002TXXH Gear S3 

UE55RU8002UXXH Gear S3 

UE65NU8002TXXH Gear S3 

 


