
[Samsung Galaxy 20 Ultra Clear View Cover Voucher] 

VED KJØP AV SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA KAN DU FÅ ET SVART CLEAR VIEW COVER FOR KR. 10 
NOK (verdi ca. 549 NOK) 
 
Gjelder ved forbrukerkjøp av Samsung Galaxy S20 ULTRA (veiledende pris ca. 14490 NOK) i Norge, 
Sverige, Danmark og Finland (for mobiler som aktiveres i Norden). Tilbudet gjelder kjøp som er gjort i 
perioden 11. februar til 31. mars, og kan ikke kombineres med andre tilbud. Rabatt på kjøpet av Clear 
View Cover forutsetter at kjøpet av mobilen registreres med en Samsung Account i Samsung 
Members-appen innen 31. mars 2020. Klikk på tilbudet i Samsung Members og kilkk deretter på "last 
ned rabattkode" for å få din unike rabattkode. Rabattkoden fra Samsung Members kan senere brukes 
for kjøp av det svarte Clear View Cover (EF-ZG988CBEGE) for 10 NOK (verdi ca. 549 NOK) på 
samsung.com/no senest 31. mars 2020. Levering skjer bare innenfor Norden, og tilbudet gjelder bare  
i kampanjeperioden. 
 
I samsvar med gjeldende personvernlovgivning sletter Samsung personopplysningene som er 
behandlet for å tilby denne kampanjen etter at kampanjeperioden er avsluttet. Det vil derfor ikke 
være mulig å etterregistrere bestillinger etter kampanjeperiodens slutt. 
 
Det er ikke anledning til å kombinere denne kampanjen med andre kampanjer. Det er bare mulig å 
benytte seg av tilbudet én (1) gang per gyldig enhet som oppfyller kampanjevilkårene.  
 
Personopplysninger vil behandles i forbindelse med deltakelse i kampanjen. Mer informasjon om 
dette finnes i personvernerklæringen for kampanjen, som er tilgjengelig her 
https://www.samsung.com/no/estore/privacy-policy. 

  

https://www.samsung.com/no/estore/privacy-policy


GENERELLE VILKÅR 
Deltakerne godkjenner og aksepterer å følge disse vilkårene. All informasjon og alle instruksjoner 
som er publisert av arrangøren om kampanjen i Samsung Members utgjør, der dette er aktuelt, en 
del av betingelsene. 

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. Alle fullstendig utfylte krav 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. Arrangøren er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skade på data som oppstår i 
forbindelse med kommunikasjon eller overføring av kravet. 

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

ikke oppfyller disse vilkårene. 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. 

 
5. 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 

 
6. Samsung er ikke ansvarlig for avbrudd eller andre forstyrrelser for Kampanjen som måtte oppstå 

på grunn av forhold som etter norsk rett må anses som force majeure, eller andre forhold som 
ligger utenfor Samsungs kontroll. 

 
7.  Samsung forbeholder retten til å endre vilkårene for Kampanjen innenfor rimelighetens grenser, 

og i samsvar med gjeldende lover og praksis. Enhver slik endring vil kommuniseres til 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. 

 
Personvern 
 
8. For å kunne benytte tilbudet, må du oppgi visse personopplysninger til Samsung og Samsung må 

behandle dine personopplysninger som beskrevet i 
https://www.samsung.com/no/estore/privacy-policy/. Disse personopplysningene samles inn og 
behandles av Samsung kun for det formål å administrere kampanjen. Samsung Electronics Nordic 

http://www.forbrukerraadet.no/
http://ec.europa.eu/consumers/odr
https://www.samsung.com/no/estore/privacy-policy/


AB, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for deltakernes personopplysninger. 
Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av personopplysningene. Etter 
loven har du rett til å få vite hvilke personopplysninger om deg Samsung behandler, samt å få 
feilaktige personopplysninger rettet. Ta gjerne kontakt med Samsung på 
dataprotection.sena@samsung.com hvis du har spørsmål om hvorvidt/hvordan vi behandler dine 
personopplysninger.  
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