
[Samsung Galaxy S10/S10+ Bundle Offer] 

OSTA GALAXY S10/S10+, SAAT LANGATTOMAT GALAXY BUDS -KUULOKKEET KAUPAN PÄÄLLE 

Voimassa Samsung Galaxy S10:n ja S10+:n oston yhteydessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa (Nordic Approved). Kampanja koskee 20.2.–7.3.2019 tehtyjä ostoksia eikä sitä voida 
yhdistää muihin kampanjoihin. Arvo 159 €. Galaxy Buds -kuulokkeiden saaminen edellyttää oston 
rekisteröintiä Samsung Members -sovelluksessa Samsung-tilille kirjautuneena. Kuulokkeet voi 
lunastaa Samsung Members –sovelluksen kautta 8.-31.3.2019 välisenä aikana. Langattomat Galaxy 
Buds -kuulokkeet toimitetaan erikseen 30.4.2019 mennessä, eikä yhdessä puhelintoimituksen 
kanssa. Jos kauppa peruuntuu ja puhelin palautetaan, myös kuulokkeet on palautettava. Jos näin ei 
toimita, kuulokkeiden arvo (159 €) veloitetaan asiakkaalta erikseen jälkikäteen. Toimitukset vain 
Pohjoismaihin. Kampanja on voimassa mainittuna kampanja-aikana tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 
 
 
Katso yksityiskohtaiset kampanjatiedot osoitteessa www.samsung.com/fi/offer/galaxy-s10/. 
 
Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Samsung poistaa kaikki henkilötiedot 
kampanjajakson päättyessä. Näin ollen Galaxy Buds -kuulokkeita ei voi rekisteröidä jälkikäteen 
rekisteröintiajan umpeuduttua. 
 

Tarjousta ei voida yhdistää muihin tarjouksiin ja se vaatii kelvollisen IMEI-koodin rekisteröimisen. 
Tarjousta voidaan käyttää vain yhden (1) kerran kutakin kampanjan kriteerit täyttävää laitetta 
kohden. Huomioithan, että saat toimitusilmoituksen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Samsung ei pysty 
lähettämään tuotetta uudelleen, mikäli se jostakin syystä palautuu meille. 

Osallistumalla tähän kampanjaan vahvistan, että olen lukenut ja hyväksynyt ehdot ja Samsungin 
tietosuojakäytännön 

 

  

http://www.samsung.com/fi/pdf/Samsung_Soundbar_TC_SWE_2017.pdf
http://www.samsung.com/fi/info/privacy/
http://www.samsung.com/fi/info/privacy/


YLEISET EHDOT 
Osanottajat hyväksyvät nämä ehdot ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Kaikki tiedot tai ohjeet, joita 
Järjestäjä julkaisee kampanjasta Samsung Members -sovelluksessa, muodostavat osan Ehdoista. 

1. Järjestäjä on Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235, SE - 164 28 Kista, 
Sverige (”Järjestäjä” tai "Samsung”). 

2. Tämä Kampanja ei kata tuotteita, jotka ostetaan huutokauppasivustoilta tai yksityisiltä myyjiltä. 

3. Kampanja koskee vain kuluttajia (ei esimerkiksi yrityksiä tai jälleenmyyjiä). 

4. Kaikki kokonaisuudessaan täytetyt pyynnöt on lähetettävä meille viimeistään yllä mainittuna 
päättymispäivänä. Päättymispäivän jälkeen saapuneita pyyntöjä ei pidetä oikeutettuina. 
Epätäydelliset pyynnöt (toisin sanoen sellaiset, joissa kaikkia mainittuja tietoja ei ole lähetetty) sekä 
vaurioituneet pyynnöt mitätöidään. Osanottajalle ilmoitetaan rekisteröintisivun kautta, 
sähköpostitse tai puhelimitse, jos pyyntö on epätäydellinen tai mitätöity. Järjestäjä ei vastaa tietojen 
häviämisestä, viivästymisestä ja vaurioitumisesta, joka on tapahtunut viestinnän yhteydessä tai 
pyyntöä lähetettäessä. 

5. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä oman harkintansa mukaisesti pyynnöt, joiden Järjestäjä ei 
katso täyttävän näitä ehtoja. Järjestäjällä on tarvittaessa oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin 
suojellakseen itseään petoksilta tai kelvottomilta pyynnöiltä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen 
oikeuteen pyytää lisävahvistusta osanottajan henkilöllisyydestä, iästä ja muista oleellisista tiedoista. 

6. Kampanjaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Näiden ehtojen soveltamisesta aiheutuvat riidat 
ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Osanottaja voi myös kääntyä Kuluttajariitalautakunnan 
puoleen riitatilanteen ratkaisemiseksi, jos lautakunnalla on oikeus riidan käsittelyyn. 
Kuluttajariitalautakunnan osoite on PL 306, 00531 HELSINKI ja verkkosivun osoite 
www.kuluttajariita.fi. Euroopan komissio tarjoaa mahdollisuuden riitojen ratkaisemiseen verkossa, 
erityisesti jos kuluttaja asuu toisessa EU-maassa, seuraavan linkin mukaisesti: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Yksityisyyden suoja ja tietoturva 

7. Tarjouksen hyödyntämiseksi on annettava tietyt henkilötiedot Samsungille. Samsung kerää nämä 
henkilötiedot ja käsittelee niitä vain kampanjan hallinnoimista varten. Samsung Electronics Nordic 
AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, on vastuussa osallistujien henkilötiedoista. Samsung noudattaa 
voimassa olevaa yksityisyydensuojaan liittyvää lakia käsitellessään henkilötietoja. Sinulla on lain 
turvaama oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi Samsung käsittelee, ja oikeus pyytää virheellisten 
henkilötietojen korjaamista. Voit ottaa yhteyttä Samsungiin yllä olevaan osoitteeseen tai 
sähköpostitse osoitteeseen dataprivacy@samsung.fi, jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn 
liittyviä kysymyksiä. Käyttämällä tarjouksen hyväksesi – ja siten hyväksymällä nämä ehdot – hyväksyt 
myös sen, että Samsung käsittelee henkilötietojasi edellä esitetyllä tavalla. Lisätietoja: 
http://www.samsung.com/fi/info/privacy.html. 

8. Kampanjaan liittyvien rekisteröintien hyväksymisestä ja Galaxy Buds -kuulokkeiden lähettämisestä 
vastaa Veddesta Distributions AB Samsungin toimeksiannosta. Rekisteröimällä tuotteen sekä 
yhteystiedot, hyväksyt, että Veddesta Distribution AB (”Veddesta”)  (Veddesta Distributions AB, 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
http://www.samsung.com/fi/info/privacy.html


Stålgatan 11 A, 195 72 Rosersberg) toimeksiantajanaan Järjestäjä (joka vastaa tietojen valvonnasta), 
saa kerätä ja käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ja että Järjestäjä tai Veddesta voivat Järjestäjän 
toimeksiannosta työstää, tallentaa ja käyttää tällaisia tietoja pelkästään tämän Kampanjan 
hallinnointiin sekä käyttää tietoja yllä mainituista syistä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön 
mukaisesti. Veddesta ei tallenna tai käsittele henkilötietoja muissa tarkoituksissa kuin niissä, jotka 
ovat välttämättömiä yllä mainitun kampanjan toteuttamiseksi. 

 


