[Samsung Galaxy S20 FE og E-com Voucher]
VED KØB AF SAMSUNG GALAXY S20 FE FÅR DU MULIGHED FOR AT KØBE ET GALAXY FIT2 ELLER EN
GAMING-PAKKE FOR 19 DKK (værdi op til 846 DKK)
Gælder ved køb af en Samsung Galaxy S20 FE | S20 FE 5G (SM-G780 & SM-G781) hos udvalgte
forhandlere og ved køb med Upgrade+ i Norden. Tilbuddet gælder for køb foretaget fra 23.
september frem til og med den 1. oktober 2020 og kan ikke kombineres med andre tilbud.
For 19 kr kan du vælge mellem:
1. Galaxy Fit2 (SM-R220NZKAEUD, værdi 399 DKK).
1. Gaming-pakken, der indeholder MOGA XP5-X Plus Gaming controller (GP-TPU020BDABQ,
værdi 549 DKK) og Xbox Game Pass*** (værdi 297 DKK).
Følg nedenstående skridt for at vælge og drage fordel af tilbuddet:
1. Opret en Samsung Account* senest den 10. oktober 2020.
2. Åbn Samsung Members-appen på din S20 FE, se efter kampagnen under fanen ”Udforsk” og
følg instruktionerne for at vælge dit tilbud. Bemærk, at du skal uploade kvitteringen, som
viser dit forudgående køb.
3. Efter du har foretaget dit valg modtager du en bekræftelsesmail sendt til den mailadresse,
som du anvender til din Samsung Account. Mailen indeholder også en kampagnekode**,
som gælder på samsung.com/dk. Ved valg af gaming-pakken sendes yderligere en kode til
Xbox Game Pass separat tidligst efter du har modtaget din controller***
4. Gå til https://www.samsung.com/dk/ og læg dine valgte produkter i kurven.
5. Indtast Din kampagnekode** ved kassen for at udnytte rabatten (værdi op til 846 DKK
afhængig af dit valg).
*Opret en Samsung Account ved at gå til ”Indstillinger”  ”Konti og sikkerhedskopi”  ”Konti” 
”Opret konto”. Har du allerede en samsung konto, så logger du blot ind på den.
**Kampagnekoden gælder på samsung.com/dk til og med den 16. oktober 2020. Leveres kun til
Norden og tilbuddet gælder i den angivne kampagneperiode.
***Særligt om Game Pass Ultimate i Gaming-pakken: Xbox Game Pass Ultimate-tilbuddet er ikke
tilgængeligt for eksisterende Xbox Game Pass Ultimate-brugere. Tilbuddet kræver registrering af
betalingskort og for at udnytte tilbuddet skal du være mindst 18 år. Du kan opsige dit abonnement til
enhver tid. Hvis du ikke har opsagt dit abonnement inden udløbet af de tre (3) måneders
kampagneperiode, vil du automatisk blive opkrævet den normale pris for Xbox Game Pass Ultimateabonnementet efter udløbet af kampagneperioden. Kan kun anvendes i Norden og er kun
tilgængeligt for en enkelt bruger. Din kode til at udnytte Xbox-tilbuddet vil blive sendt separat, efter
at du har udnyttet forhåndstilbuddet via Samsung Members. Xbox-tilbuddet skal udnyttes inden 2.
marts 2021 på microsoft.com/redeem. Spilkataloget vil variere over tid og downloadet indhold
sælges separat, hvis et spil er blevet fjernet fra kataloget eller hvis dit abonnement opsiges, og så skal
du købe spillet separat for at få adgang til det. Hvis du udnytter tilbuddet og har en eksisterende
Xbox Live Gold eller Game Pass-abonnement til PC eller konsol, vil abonnementet blive konverteret
til Ultimate med en konverteringsgrad. Detaljer og systemkrav findes på xbox.com/Game Pass
Denne kampagne omfatter ikke produkter, som er købt på auktionswebsteder eller gennem privat
videresalg, men kun gennem udvalgte forhandlere.

I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning sletter Samsung alle personhenførbare
oplysninger ved afslutningen af den ordinære kampagneperiode. Det er således ikke muligt at
efterregistrere købsbestillinger, når registreringsperioden er udløbet.
Tilbuddet kan heller ikke kombineres med andre tilbud. Det er kun muligt at udnytte tilbuddet én (1)
gang pr. gyldig enhed, som opfylder kampagnekravene.
Der vil blive behandlet personoplysninger i forbindelse med deltagelse i kampagnen. Mere information
herom kan findes i Samsungs eStore privatlivspolitik, som er tilgængelig her:
https://www.samsung.com/dk/estore/privacy-policy samt i Generelle Vilkår, Privatliv og
databeskyttelse.

GENERELLE VILKÅR

Deltagerne accepterer og forpligter sig til at overholde disse vilkår. Enhver oplysning eller anvisning,
som Samsung offentliggør om kampagnen i Samsung Members, udgør, når sådan er anvendelig, en
del af vilkårene.
1. Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgaten 48, Box 1235, SE – 164 40 Kista, Sverige er
promoter (”Promotor” eller "Samsung”).
2. Denne kampagne omfatter ikke produkter, som er købt på auktionswebsteder eller gennem privat
videresalg, men kun gennem udvalgte forhandlere.
3. Alle fuldstændigt udfyldte tilmeldinger skal være os i hænde senest på ovennævnte slutdato.
Tilmeldinger indleveret efter denne dato anses ikke for berettigede. Ufuldstændigt udfyldte
tilmeldinger (dvs. hvis ikke al information, som kræves efter anvisningerne, er indsendt) og
beskadigede tilmeldinger betragtes som ugyldige. Deltagerne vil enten blive informeret via
registreringssiden, e-mail eller telefon, hvis tilmeldingen er ufuldstændig eller ugyldig. Promotoren er
ikke ansvarlig for tab, forsinkede eller korrupte data, som opstår i forbindelse med kommunikation
eller overførsel af tilmeldingen.
4. Samsung forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere tilmeldinger, som Promotoren
mener, ikke opfylder disse vilkår. Samsung har om nødvendigt ret til at træffe alle rimelige
foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at beskytte sig mod uberettigede eller ugyldige
tilmeldinger, herunder, men ikke begrænset til at kræve yderligere verifikation af identitet og andre
relevante oplysninger om deltageren.
5. Kampagnen er underlagt dansk ret. En eventuel tvist i forbindelse med disse vilkår skal prøves ved
de almindelige domstole i København. Deltagere kan også henvende sig til Center for Klageløsning for
at få en tvist prøvet i det omfang, Center for Klageløsning har kompetence til at prøve tvisten. Center
for Klageløsnings adresse er Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark, og webstedets adresse er
https://naevneneshus.dk. Europa-Kommissionen stiller også en onlineplatform til tvistløsning til
rådighed, som særligt henvender sig til forbrugere bosat i et andet EU-land, på følgende link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.
6. Samsung er ikke ansvarlig for afbrydelser i kampagnen på grund af force majeure eller andre faktorer
udenfor Samsungs kontrol.
7. Samsung forbeholder sig retten til inden for rimelige grænser og i overensstemmelse med gældende
lovgivning og praksis at ændre vilkårene og betingelserne for kampagnen. Sådanne ændringer vil blive
meddelt til dig, og du har ret til at gøre indsigelse mod ændringer, som er til ulempe for dig
sammenholdt med vilkår, som du allerede har accepteret.

Privatliv og databeskyttelse
8. For at gøre brug af tilbuddet skal du afgive visse personoplysninger til Samsung. Dette er beskrevet
i privatlivspolitikken på https://www.samsung.com/dk/estore/privacy-policy.

I tillæg til den beskrivelse, som findes i Samsungs eStore privatlivspolitik, kommer til at behandle
personoplysninger (såsom dit navn, e-mail, telefonnummer, fødselsdato (ej fuldt personnummer),
adresse, oplysninger om din ordre, oplysninger om dit køb fra eStore eller en forhandler af Samsungprodukter) og information, som finder i kvitteringen, som viser dit forudgående køb af Samsung Galaxy
S20 FE, når du registrerer dit forudgående køb for at kunne foretage dit valg af Galaxy Fit2 eller
gaming-pakken. Dit valg vil blive behandlet for at kunne opfylde tilbuddet til dig. Når du har foretaget
dit valg, vil Samsung sende en bekræftelse af dit valg med korrekt kampagnekode til den e-mailadresse,
som er koblet til din Samsung Account.
Samsung behandler dine personoplysninger og din ordre, som beskrevet ovenfor for at administrere
tilbuddet, som du har valgt (herunder eventuelle produktreturneringer), for at stille tilbuddet og de
valgte produkter til rådighed, og om nødvendigt at kunne kontakte dig angående det specifikke tilbud,
som du har valgt. Denne behandling af personoplysninger er baseret på opfyldelse af aftalen mellem
dig og Samsung (disse Generelle Vilkår for tilbuddet).
Samsung behandler også dine personoplysninger i overensstemmelse med vores berettigede
interesse, som er at stille tjenesten til rådighed, support og assistance til dig i forbindelse med, at du
tager del i tilbuddet og, hvis det bliver nødvendigt, for at sikre, at kundeoplevelsen af tilbuddet er så
god muligt, og at eventuelle problemer som opstår kan blive løst, samt at udøve vores rettigheder,
som angives i vilkårene for tilbuddet.
Bemærk, at hvis du har valgt gaming-pakken, så skal du udfylde kampagnekoden på
microsoft.com/redeem, hvor du bliver bedt om at læse Microsofts seperate privatlivspolitik for deres
behandling af dine personoplysninger.
Vi beder dig om at læse yderligere om, hvordan Samsung håndterer dine personoplysninger for
tilbuddet
og
kampagner
i
Samsungs
privatlivspolitik
for
eStore:
https://www.samsung.com/dk/estore/privacy-policy.

Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, SE-164 40 Kista, Sverige, er dataansvarlig for deltagernes
personoplysninger. Samsung efterlever gældende databeskyttelseslovgivning ved behandlingen af
dine personoplysninger. Du har ret til (i) at få oplysninger om vores behandling af dine
personoplysninger, og om hvilke personoplysninger Samsung behandler om dig, (ii) få berigtiget
ukorrekte personoplysninger, (iii) gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af vores
behandling af dine personoplysninger og (iv) anmode om adgang til, sletning eller flytning (såkaldt
dataportabilitet) af dine personoplysninger. Du har også ret til at (v) når som helst at tilbagekalde
ethvert samtykke, du har givet. Hvis du vil udøve dine førnævnte rettigheder, eller hvis du har nogen
spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os via vores dedikerede
GDPR-onlineportal
på
htttps://www.samsung.com/se/request-desk/
eller
på
dataprotection.sena@samsung.com. Du kan indgive en klage til den relevante myndighed
(Datatilsynet), hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er i strid med gældende
lovgivning. Kontaktoplysninger for alle EU-myndigheder kan findes her.

