
[QLED TV Bundle Promotion] 

Kjøp utvalgt QLED TV – Få en gaming monitor, mobil eller robot-eller skaftstøvsuger på kjøpet – 
Verdi opp til 7400 NOK 

 

Gjelder ved kjøp av utvalgte modeller av 2020 Samsung-QLED TV (veiledende cirkapris mellom 19 990 

- 119 990 NOK) hos utvalgte forhandlere i Sverige, Norge, Danmark og Finland. En liste over forhandlere 

og gyldige modellkoder som tilbudet gjelder er oppstilt nedenfor. Tilbudet gjelder forbrukerkjøp (for 

eksempel ikke selskaper) inngått fra 17. august 2020 fram til 1. november 2020 og kan ikke kombineres 

med andre tilbud. Det er bare mulig å benytte tilbudet en (1) gang per kvittering/faktura og 

person/husholdning som oppfyller kampanjekravene. For at få ditt utvalgte tilleggsprodukt fra 

Samsung må fullstendig navn, e-postadresse, kvittering og serienummer på kjøpet av TVen registreres 

på samsung.com/no senest den 1. desember 2020. Ved registrering velger du ett av følgende 

tilleggsprodukt; 1. Galaxy Note10 Lite Black (SM-N770FZKDNEE) verdi cirka 6999 NOK, eller 2. 

Robotstøvsuger VR7000M (VR20M707SWD/EE) verdi cirka 6990 NOK alternativt JET 75 Multi Stick 

skaftstøvsuger (VS20T7534T5/EE) ) verdi cirka 5999 NOK eller 3. 27” Curved Gaming Monitor Odyssey 

G7 (LC27G75TQSUXEN) verdi cirka 7400 NOK. Opplysningene undersøkes deretter manuelt av 

Veddesta. Ved godkjent registrering sendes tilleggsproduktet av Veddesta innen 30 dager, innenfor 

alminnelige hverdager, til angitt adresse.  Vær oppmerksom på at det valgte tilleggsproduktet kan gå 

midlertidig tom på lager, noe som kan føre til at tilleggsproduktet kan bli sent senere enn 30 dager. 

Dersom et tilleggsprodukt går tom på lager har Samsung rett til å tilby ett av de øvrige 

tilleggsproduktene i kampanjen. Kodene vil bare leveres innen Norden, og tilbudet gjelder i angitt 

kampanjeperiode. Vi ber deg være oppmerksom på postvarslingen som kommer via e-post eller SMS. 

I tilfelle et tilleggsprodukt blir returnert til Samsung fordi det ikke blir hentet, kan Samsung kun sende 

tilleggsproduktet på nytt en (1) gang og innen den angitte kampanjeperioden.  

Personopplysninger vil bli behandlet i forbindelse med deltakelse i kampanjen. Mer informasjon om 

dette finner du i Samsungs retningslinjer for personopplysning for denne kampanjen, som er tilgengelig 

her https://www.samsung.com/no/info/campaign-history/qledcamp2008.   

 

De modellkodene som er gyldige i kampanjen er:  

 

Q80T 
QE65Q80TATXXC, QE75Q80TATXXC, QE85Q80TATXXC 
 
Q90T 
QE55Q90TATXXC, QE65Q90TATXXC, QE75Q90TATXXC 
 
Q95T 
QE55Q95TATXXC, QE65Q95TATXXC, QE75Q95TATXXC, QE85Q95TATXXC 
 
Q800T: 
QE55Q800TATXXC, QE65Q800TATXXC, QE75Q800TATXXC, QE82Q800TATXXC 
 
Q900TS: 
QE65Q900TSTXXC, QE75Q900TSTXXC 
 

https://www.samsung.com/no/info/campaign-history/qledcamp2008


Q950TS,  
QE65Q950TSTXXC, QE75Q950TSTXXC, QE85Q950TSTXXC 

 

Tilbudet er gyldig hos følgende forhandlere:  

Elkjøp, Euronics, Power, Komplett, samsung.com/no, NetOnNet, Dustin, HiFi-klubben.  

GENERELLE VILKÅR 

Deltakerne samtykker til å overholde disse vilkårene. All informasjon eller anvisninger publisert av 

Samsung om kampanjen på www.samsung.com/no/offer/qled-2020-offer utgjør en del av vilkårene 

og betingelsene der det er aktuelt.  

1. Arrangør av kampanjen er Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE - 164 

40 Kista, Sverige (”Arrangør ” eller "Samsung”). 

2. Kampanjen omfatter ikke produkter som kjøpes fra auksjonsnettsteder, gjennom privat salg eller 

gjennom forhandlere som ikke er godkjent av Samsung. 

3. Kampanjen gjelder bare forbrukere (for eksempel ikke selskaper eller forhandlere). 

4. Alle fullstendig utfylte krav (inklusive fullstendig navn, e-postadresse, kvittering/faktura, 

serienummer, modellnummer og butikk ) må være oss i hende innen ovennevnte sluttdato. Krav som 

mottas etter denne sluttdatoen, anses ikke som berettigede. Ufullstendig utfylte krav (dvs. tilfeller der 

ikke all informasjon som kreves, er innsendt) og mangelfulle krav anses som ugyldige. Deltakeren vil 

bli informert via registeringssiden, e-post eller telefon dersom kravet er ufullstendig eller ugyldig. 

Samsung er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skade på data som oppstår i forbindelse med 

kommunikasjon eller overføring av kravet. Dersom deltageren ikke har fått tilsendt kodene innen 72 

timer (alminnelig hverdag) etter registrering, må deltageren opprette en sak på 

http://support.veddestagruppen.se senest innen 7. desember 2020. Saker som er opprettet etter 

denne sluttdatoen, vil ikke kunne håndteres av Veddesta og heller ikke være gyldige i kampanjen. 

Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere krav som Samsung mener ikke 

oppfyller disse vilkårene. Samsung er ikke forpliktet til å utlevere det valgte tilleggsproduktet i tilfelle 

ugyldige krav. Ved behov har Samsung 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 og 

andre aktuelle opplysninger om en deltaker. Samsung har rett til å kreve tilbake utlevert 

tilleggsprodukt innen 30 dager etter deltagerens retur av kampanjevaren. 

6. Kampanjen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene, kan 

behandles av de alminnelige domstolene ved ditt verneting. Deltakerne kan også henvende seg til 

Forbrukerrådet for mekling dersom det oppstår en tvist mellom deg og Samsung, i den grad de er 

kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukerrådet er Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, og 

nettadressen er www.forbrukerraadet.no. EU-kommisjonen har også en nettbasert klageportal 

spesielt beregnet for forbrukere bosatt i et annet EU/EØS-land, se lenken 

http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

7. Samsung er ikke ansvarlig for avbrudd i Kampanjen på grunn av force majeure, eller andre forhold 

som ligger utenfor Samsungs kontroll. 
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 8. Samsung forbeholder retten til å endre vilkårene for Kampanjen innenfor rimelighetens grenser, 

og i samsvar med gjeldende lover og praksis. Slike endringer vil meddeles deg, og du har rett til å 

motsette deg eventuelle endringer dersom du mener de innebærer en negativ innvirkning på deg 

sammenlignet med vilkårene du allerede har akseptert. 

9. Samsung har ikke ansvaret for og kan ikke holdes erstatningsansvarlig for (a) krav som går tapt på 

grunn av overføringsfeil og andre faktorer utenfor om dets kontroll; (b) sene, tapte, feilsendte eller 

skadede overføringer av krav; (c) data- eller kommunikasjonsfeil i sammenheng med feil eller svikt; (d) 

avbrudd, tap eller skader som skyldes hendelser utenfor Arrangørens kontroll; eller (e) utskrifts- eller 

trykkfeil i materiale i forbindelse med Kampanjen. 

 

Integritet og personvern 

10. For å kunne benytte tilbudet må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette beskrives i 

https://www.samsung.com/no/info/campaign-history/qledcamp2008. Disse personopplysningene 

samles inn og behandles av Samsung bare for det formål å administrere kampanjen. Samsung 

Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige er behandlingsansvarlig for deltakernes 

personopplysninger. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av 

personopplysningene. Du har rett til å (i) få informasjon om vår behandling av dine personopplysninger 

og om hvilke personopplysninger om deg som Samsung behandler, (ii) få uriktige personopplysninger 

rettet, (iii) protestere mot eller be om begrensning av vår behandling av dine personopplysninger, samt 

(iv) be om tilgang til, sletting eller flytting (såkalt dataportabilitet) av dine personopplysninger. Du har 

også rett til når som helst (v) å trekke tilbake ditt samtykke når du har gitt det. Hvis du ønsker å utøve 

dine rettigheter som nevnes ovenfor, eller du har noen spørsmål knyttet til hvordan vi behandler dine 

personopplysninger, kan du kontakte oss via vår dedikerte GDPR-onlineportal på 

http://www.samsung.com/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. Du kan sende 

inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) hvis du mener at vår behandling av 

dine personopplysninger bryter gjeldende lov. Kontaktinformasjon for Datatilsynet finner du her. 
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