[Galaxy S21 pre-order offer]
OSTAESSASI ENNAKKOON SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G | S21+ 5G | S21 5G -TUOTTEEN
KAMPANJA-AIKANA VOIT OSTAA MUSIIKKIPAKETIN HINTAAN 9,90 € (arvo korkeintaan noin
258,90€)*
Tämä tarjous on voimassa Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (SM-G998B, OVH noin 1 299), Galaxy S21+
5G (SM-G996B, OVH noin 1 079 €) tai Galaxy S21 5G (SM-G991B, OVH noin 879 €,) -tuotteen oston
yhteydessä [Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa] (Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa
aktivoitujen mobiililaitteiden osalta). Tarjous koskee ennakko-ostoksia, jotka on tehty Ruotsissa,
Norjassa, Suomessa ja Tanskassa 14.1.–28.1.2021 välisenä aikana. Voit lunastaa kampanjakoodisi
Musiikkipakettia varten Samsung Membersin kautta 15.3.2021 saakka.
Riippuen siitä, minkä Galaxy S21 -tuotteen ostat ennakkomyynnistä, voit valita Musiikkipaketin alla
olevista vaihtoehdoista:
1. Ostaessasi S21 Ultra 5G (SM-G998B) -tuotteen voit myös ostaa yhdet Galaxy Buds Pro, Black kuulokkeet (SM-R190NZKAEUB, arvo 229) ja yhden Galaxy SmartTag (BLE), Black -tuotteen
(EI-T5300BBEGEU, arvo 29,90 €) vain hintaan 9,90 €.
2. Ostaessasi S21+ 5G (SM-G996B) /S21 5G (SM-G991B) - tuotteen voit myös ostaa yhdet
Galaxy Buds Live, Black -kuulokkeet (SM-R180NZKAEUB, arvo 169 €) ja yhden Galaxy
SmartTag (BLE), Black -tuotteen (EI-T5300BBEGEU, arvo 29,90 €) vain hintaan 9,90 €.

Saadaksesi kampanjakoodisi Musiikkipaketin ostoa varten, toimi seuraavasti:
1. Rekisteröi Samsung Account -tili** viimeistään 15.3.2021.
2. Avaa Samsung Members -sovellus S21-tuotteellasi, siirry kohtaan ”Edut” ja kyseiseen
kampanjaan. Klikkaa kampanjasivulta löytyvää painiketta päästäksesi rekisteröintisivulle ja
osallistuaksesi kampanjaan, ja lataa kuitti. Huomaathan, että saattaa kestää jopa viisi (5)
työpäivää ennen kuin tarjous näkyy sovelluksessasi.
3. Kun olet suorittanut rekisteröinnin, saat sähköpostiviestin siihen sähköpostiosoitteeseen,
joka on yhdistetty Samsung Account -tiliisi. Sähköpostiviestiin sisältyy kampanjakoodi
Musiikkipakettiin sekä linkki tuotesivulle.
4. Kun kuittisi on rekisteröity, saat sähköpostiviestin siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on
yhdistetty Samsung Account -tiliisi. Sähköpostiviestiin sisältyy kampanjakoodi sekä linkki
Samsungin nettikaupasta löytyviin Galaxy Buds / SmartTag -tuotteisiin.
5. Seuraa sähköpostiviestissä olevaa linkkiä tuotesivulle ja lisää mustat Galaxy Buds Pro
(SMR190NZKAEUB) tai mustat Galaxy Buds Live (SM-R180NZKAEUB) sekä yksi Galaxy
SmartTag (EI-T5300BBEGEU) ostoskoriisi.
6. Lisää ”ostoskori” -sivulla sähköpostiviestistä löytyvä kampanjakoodi***, jolloin hinta päivittyy
automaattisesti kampanjahintaan.
*Tämä tarjous on voimassa ainoastaan S21 Ultra 5G, S21+ 5G ja S21 5G - tuotteen oston yhteydessä
14.1.–28.1.2021 välisenä kampanja-aikana.
**Rekisteröi Samsung Account -tili menemällä ”Asetuksiin” → ”Tilit ja varmuuskopiot” → ”Tilit” →
”Lisää tili”. Mikäli sinulla jo on Samsung Account -tili, voit kirjautua sisään käyttämällä kyseistä tiliä.
Samsung Account -tiliä koskevat erityiset ehdot.
***Kampanjakoodi on voimassa 28.1.–15.3.2021 välisenä aikana. Toimitus vain
Ruotsiin/Norjaan/Suomeen/Tanskaan, ja tarjous on voimassa mainittuna kampanja-aikana.
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Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Samsung poistaa kaikki henkilötiedot
varsinaisen kampanja-ajan päättyessä. Näin ollen tilauksia ei voi rekisteröidä jälkikäteen
rekisteröintiajan umpeuduttua.
Tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin ja se on voimassa niin kauan kuin varastoa riittää.
Tarjouksen voi hyödyntää vain yhden (1) kerran kampanjan piiriin kuuluvaa ja kampanjan
vaatimukset täyttävää tuotetta kohden.
Henkilötietojasi käsitellään kampanjaan osallistumisesi yhteydessä. Lisätietoja löydät Samsungin
eStore:n tietosuojakäytännöstä, jonka löydät osoitteesta
https://www.samsung.com/fi/estore/privacy-policy.
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YLEISET EHDOT
Osallistujat hyväksyvät nämä ehdot ja sitoutuvat niiden noudattamiseen. Kaikki tiedot tai ohjeet,
jotka julkaistaan kampanjasta Samsung Members -sovelluksessa, ovat soveltuvin osin osana näitä
Ehtoja.
1. Järjestäjä on Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE - 164 40 Kista,
Ruotsi ("Järjestäjä" tai ”Samsung”).
2. Tämä Kampanja ei koske tuotteita, jotka on ostettu huutokauppasivustoilta tai yksityisiltä
jälleenmyyjiltä.
3. Kaikki täydellisesti täytetyt vaatimukset on toimitettava meille edellä mainittuun
päättymispäivämäärään mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen vastaanotettuja vaatimuksia ei
huomioida. Puutteellisesti täytetyt vaatimukset (ts. tapaukset, joissa kaikkia ohjeiden edellyttämiä
tietoja ei ole toimitettu) ja virheelliset vaatimukset katsotaan pätemättömiksi. Osallistujalle
ilmoitetaan rekisteröintisivulla, sähköpostitse tai puhelimitse, jos vaatimus on puutteellinen tai
pätemätön. Järjestäjä ei ole vastuussa menetyksistä, viiveistä tai vioittuneista tiedoista, jotka
aiheutuvat vaatimuksen ilmoittamisen tai lähettämisen yhteydessä.
4. Samsung pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä vaatimukset, joiden
Järjestäjä ei katso täyttävän näitä ehtoja. Samsungilla on tarvittaessa oikeus suorittaa kohtuullisia
toimenpiteitä suojautuakseen petollisilta tai pätemättömiltä vaatimuksilta, kuten esimerkiksi
pyytämällä henkilöllisyyden varmentamista ja muita osallistujaa koskevia tarpeellisia tietoja.
5. Kampanja on Suomen lain alainen. Näiden Ehtojen soveltamista koskevat kiistat ratkaistaan
yleisessä tuomioistuimessa. Osallistujat voivat myös kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen
kiistan ratkaisua varten, mikäli lautakunnalla on valtuus käsitellä kiistaa. Kuluttajariitalautakunnan
osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite www.kuluttajariita.fi.
Euroopan komissiolla on lisäksi verkossa toimiva alusta riitojen ratkaisuun. Se on tarkoitettu ennen
kaikkea muussa EU-maassa asuvalle kuluttajalle ja sen osoite on http://ec.europa.eu/consumers/odr.
6. Samsung ei vastaa kampanjan keskeytymisestä force majeure -syistä tai muista syistä, joihin
Samsung ei voi vaikuttaa.
7. Samsung pidättää itsellään oikeuden muuttaa kampanjan Ehtoja kohtuullisessa määrin sekä
voimassa olevan lainsäädännön ja yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Ilmoitamme sinulle
tällaisista muutoksista ja sinulla on oikeus vastustaa sellaisia muutoksia, jotka asettavat sinut
huonompaan asemaan verrattuna niihin ehtoihin, jotka olet jo hyväksynyt.
8. Samsung ei vastaa eikä sitä voida pitää vahingonkorvausvelvollisena (a) vaatimuksista, jotka ovat
kadonneet lähettämiseen liittyvien virheiden tai muiden seikkojen takia, joihin Samsung ei voi
vaikuttaa; (b) myöhästyneistä, kadonneista, väärinlähetetyistä tai vahingoittuneista vaatimuksista; (c)
virheistä tai vaurioista johtuvista tietokone- tai tietoliikennehäiriöistä; (d) keskeytyksistä, menetyksistä
tai vahingoista, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa; tai (e) tulostus- tai painovirheistä kampanjaan
liittyvissä materiaaleissa.
Yksityisyys ja tietosuoja

W/10436929/v1

9. Tarjouksen hyödyntämiseksi sinun on annettava tiettyjä henkilötietojasi Samsungille ja Samsungin
on käsiteltävä henkilötietojasi kuten osoitteessa https://www.samsung.com/fi/estore/privacy-policy/
kuvataan. Samsung kerää ja käsittelee näitä henkilötietoja kampanjan hallinnoimista varten.
Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 40 Kista, Ruotsi, toimii osallistujien henkilötietojen
rekisterinpitäjänä. Samsung noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään
henkilötietojasi. Sinulla on lain mukaan oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja Samsung
käsittelee sinusta sekä saada virheelliset henkilötietosi oikaistua. Voit ottaa Samsungiin yhteyttä
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen s, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä.
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