[Samsung Galaxy S10/S10+ Bundle Offer]
KØB SAMSUNG GALAXY S10 eller S10+ OG FÅ TRÅDLØSE HØRETELEFONER, GALAXY BUDS, MED I
KØBET
Gælder ved køb af Samsung Galaxy S10 og S10+ i Danmark, Sverige, Norge, og Finland (Nordic
Approved). Tilbuddet gælder for køb foretaget i perioden 20. februar – 7. marts 2019 og kan ikke
kombineres med andre tilbud (værdi 1.199 DKK). For at få dine Galaxy Buds tilsendt, skal købet
registreres med din Samsung Account i Samsung Members-appen inden 31. marts. De trådløse
høretelefoner, Samsung Galaxy Buds, leveres separat og ikke sammen med telefonen. Returneres
mobilen, skal høretelefonerne også returneres. Ellers vil beløbet for dem (1.199 DKK) blive faktureret
separat. Leveres kun i Norden, og tilbuddet gælder kun i den angivne kampagneperiode, eller så
længe lager haves.
Besøg www.samsung.com/dk/offer/galaxy-s10/ for detaljerede instruktioner om, hvordan du
tilmelder dig for promotion.
Ifølge gældende lovgivning om databeskyttelse fjerner Samsung alle personrelaterede data ved
afslutningen af den ordinære kampagneperiode. Det er derfor ikke muligt at efterregistrere nogle
bestillinger af Galaxy Buds, når registreringsperioden er udløbet.
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, og det aktuelle IMEI-nummer skal registreres. Det
er kun muligt at udnytte tilbuddet én gang pr. gyldig enhed, som opfylder kampagnekravene.
Bemærk venligst leveringsnotifikationen, som sendes via email eller SMS. Samsung har ikke mulighed
for at gensende produktet, såfremt det bliver returneret til os.
Ved at deltage i denne kampagne har jeg læst og accepteret vilkårene og Samsungs
Persondatapolitik.

GENERELLE BETINGELSER
Deltageren accepterer og forpligter sig til at overholde disse betingelser. Enhver information eller
instruktion, som arrangøren afgiver om kampagnen i Samsung Members, udgør, når det er relevant,
en del af betingelserne.
1. Arrangøren er Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235, SE - 16428 Kista,
Sverige (herefter “Arrangøren” eller “Samsung”).
2. Denne Kampagne omfatter ikke produkter, som er købt på auktionshjemmesider eller gennem
privat salg.
3. Kampagnen henvender sig kun til forbrugere (dvs. ikke virksomheder eller forhandlere).
4. Alle fuldstændige registreringer skal være os i hænde senest på ovennævnte slutdato. Krav, der
modtages efter denne slutdato anses ikke for berettigede. Registreringer, som er ufuldstændige (dvs.
hvis ikke alle de oplysninger, som kræves i henhold til anvisningen, er blevet indsendt) eller
beskadigede, betragtes som ugyldige. Deltageren vil blive informeret gennem registreringssiden eller
pr. e-mail eller telefon, hvis registreringen er ufuldstændig eller ugyldig. Arrangøren ifalder intet
ansvar for mistede, forsinkede eller beskadigede data, som måtte opstå i forbindelse med
kommunikation om eller overførsel af registreringsdataene.
5. Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere krav, som denne mener ikke
opfylder disse betingelser. Arrangøren har om nødvendigt ret til at træffe alle rimelige
foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at beskytte sig selv mod uberettigede eller ugyldige
krav, herunder, men uden begrænsning, at kræve yderligere verifikation af købsbevis samt identitet
og andre relevante oplysninger om deltageren.
6. Kampagnen er underlagt svensk ret. En eventuel tvist som følge af anvendelsen af disse
Betingelser skal prøves ved de almindelige domstole. Deltagere kan også henvende sig til den
statslige myndighed Allmänna Reklamationsnämnden for at få en tvist prøvet i det omfang,
myndigheden har kompetence til at prøve tvisten. Allmänna Reklamationsnämndens adresse er Box
174, 101 23 Stockholm, og webstedets adresse er www.arn.se. Europa-Kommissionen stiller også en
platform til tvistløsning til rådighed, som særligt henvender sig til forbrugere bosat i et andet EUland, under dette link http://ec.europa.eu/consumers/odr
Privatliv og databeskyttelse
7. For at gøre brug af tilbuddet skal du afgive visse personlige oplysninger til Samsung. Disse
personlige oplysninger indsamles og behandles af Samsung med det ene formål at administrere
kampagnen. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, er ansvarlig for
håndteringen af deltagernes personlige oplysninger. Samsung overholder den gældende lovgivning
om integritet ved behandlingen af personlige oplysninger. I henhold til loven har du ret til at få
information om, hvilke personlige oplysninger om dig, Samsung behandler, samt at få fejlagtige

personlige oplysninger rettet. Du er velkommen til at kontakte Samsung på ovenstående adresse
eller på dataprivacy@samsung.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige
oplysninger. Ved at gøre brug af tilbuddet – og dermed acceptere disse betingelser – giver du dit
samtykke til, at Samsung må behandle dine personlige oplysninger som anført ovenfor. For mere
information se venligst: http://www.samsung.com/dk/info/privacy.html.
8. Godkendelsen af registrering i kampagnen samt udsendelsen af Galaxy Buds administreres af
Veddesta Distributions AB på foranledning af Samsung. Ved at registrere dit produkt og afgive dine
kontaktinformationer godkender du, at sådanne personoplysninger bliver indsamlet og behandlet af
Veddesta Distributions AB (”Veddesta”) (Veddesta Distributions AB, Stålgatan 11 A, 195 72
Rosersberg) på foranledning af Arrangøren (som er ansvarlig for kontrol af dataene), og at
Arrangøren eller Veddesta, på foranledning af Arrangøren, bearbejder, lagrer og anvender sådanne
informationer med det ene formål at administrere Kampagnen og anvender sådanne informationer
til ovennævnte formål i overensstemmelse med gældende lovgivning om integritet. Veddesta vil
hverken gemme eller håndtere informationer om dig, ud over det, der er nødvendigt for at
administrere kampagnen som ovenfor anført.

