[Samsung Galaxy S10/10+ preorder offer]
VID KÖP AV SAMSUNG GALAXY S10 ELLER S10+ INGÅR DE TRÅDLÖSA HÖRLURARNA GALAXY BUDS
Gäller vid köp av Samsung Galaxy S10 och S10+ i Sverige, Norge, Danmark och Finland (Nordic
Approved). Erbjudandet gäller köp gjorda under perioden 20 februari– 7 mars 2019 och kan inte
kombineras med andra erbjudanden. Värde 1590 kr. För att få hem dina Galaxy Buds måste köpet
registreras med Samsung Account i Samsung Members app senast 31 mars. Trådlösa hörlurar,
Samsung Galaxy Buds, levereras separat och ej i samband med telefonleveransen. Returneras
mobilen måste hörlurarna också returneras annars faktureras kostnaden för dem (1590 kr) separat.
Endast leverans inom Norden och erbjudandet gäller under angiven kampanjperiod eller så länge
lagret räcker.
Vänligen besök https://www.samsung.com/se/offer/galaxy-s10/ för detaljerade instruktioner i hur
du registrerar dig för kampanjen.
I enlighet med gällande integritetslagstiftning tar Samsung bort all personrelaterad data vid ordinarie
kampanjperiods slut. Således går det inte att efterregistrera några beställningar av Galaxy Buds när
registreringsperioden tagit slut.
Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden och aktuellt IMEI-nummer ska registreras.
Det är enbart möjligt att använda erbjudandet en (1) gång per giltig enhet som uppfyller
kampanjkraven. Vi be er att uppmärksamma postaviseringen som kommer till er via mail eller mobil.
Samsung har ej möjlighet att skicka ut produkten igen i det fall den har returnerats till oss.
Genom att deltaga i denna kampanj har jag har läst och accepterat villkoren och Samsungs
Personuppgiftspolicy.

ALLMÄNNA VILLKOR
Deltagarna godkänner och åtar sig att följa dessa villkor. All information eller anvisningar publicerade
av Promotorn om kampanjen i Samsung Members utgör när så är tillämpligt en del av Villkoren.
1. Promotor är Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235, SE - 164 28 Kista,
Sverige (”Promotor” eller "Samsung”).
2. Denna Kampanj omfattar inte produkter som köps från auktionswebbplatser eller genom privat
återförsäljning.
3. Kampanjen gäller endast konsumenter (t.ex. inte företag eller återförsäljare).
4. Alla fullständigt ifyllda anspråk (måste vara oss tillhanda senast på ovan nämnda slutdatum.
Anspråk inkomna efter detta datum anses inte berättigade. Ofullständigt ifyllda anspråk (d.v.s. i fall
då inte all information som krävs enligt anvisningarna har skickats in) och skadade anspråk betraktas
som ogiltiga. Deltagaren kommer att informeras via registreringssidan, e-brev eller telefon om
anspråket är ofullständigt eller ogiltig. Promotorn ansvarar inte för förluster, fördröjningar eller
korrupta data som uppstår i samband med kommunikation eller överföring av anspråket.
5. Promotorn förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera anspråk som Promotorn
inte anser uppfylla dessa villkor. Promotorn har vid behov rätt att vidta rimliga åtgärder för att
skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga anspråk inklusive, utan begränsningar, att begära ytterligare
verifiering avseende identitet och andra relevanta uppgifter gällande en deltagare.
6. För Kampanjen gäller svensk lag. Tvist i anledning av tillämpningen av dessa Villkor prövas av
allmän domstol. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist
prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är
Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se. Europeiska kommissionen
tillhandahåller även en plattform för tvistlösning online, särskilt avsett för konsument bosatt i ett
annat EU-land, enligt följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr
Integritet och dataskydd
7. För att utnyttja erbjudandet måste du lämna vissa personuppgifter till Samsung. Dessa
personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera kampanjen.
Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för
deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av
personuppgifterna. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter om dig som
Samsung behandlar, samt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kontakta gärna Samsung på
ovanstående mailadress eller på dataprivacy@samsung.se om du har några frågor kring om/hur vi
behandlar dina personuppgifter. Genom att utnyttja erbjudandet – och därmed acceptera dessa
villkor – samtycker du till att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår ovan.
För mer information, vänligen se: http://www.samsung.com/se/info/privacy.html.
8. Godkännande av registrering i kampanjen samt utskick av Galaxy Buds administreras av Veddesta
Distributions AB på uppdrag av Samsung. Genom att registrera din produkt samt kontaktinformation
godkänner du därmed att sådana personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Veddesta
Distributions AB (”Veddesta”) (Veddesta Distributions AB, Stålgatan 11 A, 195 72 Rosersberg) på

uppdrag av Promotorn (som ansvarar för kontroll av data), och att Promotorn eller Veddesta, på
uppdrag av Promotorn, kan komma att bearbeta, lagra och använda sådan information enbart i syfte
att administrera Kampanjen samt för att använda sådan information för ovan nämnda skäl i enlighet
med gällande integritetslagstiftning. Veddesta kommer inte att spara eller hantera information om
dig utöver vad som är nödvändigt för att administrera kampanjen enligt ovan.

