
[Samsung Galaxy S10/S10+ Bundle Offer] 

KJØP SAMSUNG GALAXY S10 ELLER S10+ OG FÅ GALAXY BUDS PÅ KJØPET 

Gjelder ved kjøp av Samsung Galaxy S10 og S10+ i Norge, Sverige, Danmark og Finland (Nordic 
Approved). Tilbudet gjelder kjøp som er gjort i perioden 20. februar til 7. mars 2019 og kan ikke 
kombineres med andre tilbud. Verdi kr 1590,-. For å få dine Galaxy Buds må kjøpet registreres med 
Samsung Account i Samsung Members-appen innen 31 mars. De trådløse hodetelefonene Samsung 
Galaxy Buds leveres separate og ikke i forbindelse med telefonleveransen. Sender du mobilen i retur, 
må også hodetelefonene returneres. Ellers blir de fakturert (kr. 1590,-) separat. Levering kun i 
Norden, og tilbudet gjelder i angitt kampanjeperiode eller så langt beholdningen rekker. 
 
Vennligst besøk www.samsung.com/no/offer/galaxy-s10/ for detaljerte instruksjoner om hvordan du 
registrerer deg for kampanjen. 
 
I overensstemmelse med gjeldende personvernlov tar Samsung bort alle personrelaterte data ved 
avslutningen av den vanlige kampanjeperioden. Dermed går det ikke å etterregistrere noen 
bestillinger av Galaxy Buds når registreringsperioden er avsluttet. 
 
Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud, og gjeldende IMEI-nummer må registreres. Tilbudet 
kan bare brukes én (1) gang per gyldig enhet som oppfyller kampanjekravene. Vi ber deg være 
oppmerksom på at notifikasjonen som kommer via email eller sms. Samsung har ikke mulighet til å 
sende tilbake produktet hvis det er retunert til oss. 
 
Ved å delta i denne kampanjen har jeg lest og akseptert vilkårene og Samsungs 
personopplysningspolicy. 

 

  

http://www.samsung.com/se/pdf/Samsung_Soundbar_TC_SWE_2017.pdf
http://www.samsung.com/no/info/privacy/
http://www.samsung.com/no/info/privacy/


GENERELLE VILKÅR 
Deltakerne godkjenner og forplikter seg til å oppfylle disse vilkårene. Alle opplysninger eller 
instrukser vedrørende kampanjen som arrangøren har kunngjort i Samsung Members, utgjør en del 
av vilkårene når det er relevant. 

1. Arrangør er Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235, SE-164 28 Kista, 
Sverige ("Arrangøren" eller "Samsung"). 

2. Denne kampanjen omfatter ikke produkter som kjøpes fra auksjonsnettsteder eller gjennom privat 
salg. 

3. Kampanjen gjelder bare for forbrukere (ikke firmaer, forhandlere e.l.). 

4. Alle fullstendig utfylte krav må være oss i hende senest ovennevnte sluttdato. Krav som er mottatt 
etter denne datoen, betraktes ikke som gyldige. Ufullstendig utfylte krav (dvs. hvis alle opplysninger 
som kreves i henhold til instruksene, ikke er oppgitt) og mangelfulle krav betraktes som ugyldige. 
Deltakeren vil bli underrettet via registreringssiden, e-brev eller telefon hvis kravet er ufullstendig 
eller ugyldig. Arrangøren er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller korrupte data som oppstår i 
forbindelse med kommunikasjon eller overføring av kravet. 

5. Arrangøren forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere krav som Arrangøren mener 
ikke oppfyller disse vilkårene. Ved behov har Arrangøren rett til å iverksette rimelige tiltak for å 
beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, inkludert, men ikke begrenset til, å be om ytterligere 
bekreftelse på identitet, alder og andre relevante opplysninger om en deltaker. 

6. Kampanjen er underlagt svensk lov. Tvister vedrørende anvendelsen av disse vilkårene skal prøves 
for en vanlig domstol. Deltakerne kan også henvende seg til den offentlige reklamasjonsnemda for å 
få tvisten prøvd i den utstrekning nemnda er autorisert til å prøve tvisten. Adressen til den offentlige 
reklamasjonsnemnda er Box 174, 101 23 Stockholm og nettadressen er www.arn.se. 
Europakommisjonen har også en plattform for løsning av tvister på nett, som er spesielt beregnet for 
forbrukere bosatt i et annet EU-land, i henhold til følgende lenke http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Integritet og beskyttelse av data 

7. For å kunne benytte tilbudet må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Disse 
personopplysningene samles inn og behandles av Samsung utelukkende for det formål å 
administrere kampanjen. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige er 
personopplysningsansvarlig for deltakernes personopplysninger. Samsung følger gjeldende lover om 
personvern ved behandlingen av personopplysningene. Etter loven har du rett til å få vite hvilke 
personopplysninger om deg Samsung behandler, og å få feilaktige personopplysninger rettet. Ta 
gjerne kontakt med Samsung på e-postadressen over eller på dataprivacy@samsung.se hvis du har 
spørsmål om hvorvidt/hvordan vi behandler dine personopplysninger. Ved å benytte deg av tilbudet 
– og dermed akseptere disse vilkårene – samtykker du i at Samsung behandler dine 
personopplysninger i henhold til det som fremgår ovenfor. Du finner mer informasjon på: 
http://www.samsung.com/no/info/privacy.html. 

8. Godkjenning av registrering til kampanjen og utsendelse av Galaxy Buds administreres av Veddesta 
Distributions AB på oppdrag av Samsung. Ved å registrere ditt produkt og dine personopplysninger 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
http://www.samsung.com/no/info/privacy.html


godkjenner du dermed at slike personopplysninger samles inn og behandles av Veddesta 
Distributions AB (”Veddesta”) (Veddesta Distributions AB, Stålgatan 11 A, 195 72 Rosersberg) på 
oppdrag av Arrangøren (som har ansvar for kontroll av data) samt at Arrangøren eller Veddesta, på 
oppdrag av Arrangøren, kan bearbeide, lagre og bruke disse opplysningene utelukkende med det 
formål å administrere kampanjen samt for å bruke opplysningene til ovennevnte formål i 
overensstemmelse med gjeldende personvernlover. Veddesta vil ikke lagre eller håndtere 
opplysninger om deg ut over det som kreves for å administrere kampanjen i henhold til ovennevnte. 

 


