[Samsung Galaxy S20 FE models ja E-com Voucher]
OSTAESSASI SAMSUNG GALAXY S20 FE -PUHELIMEN VOIT OSTAA GALAXY FIT2 AKTIIVISUUSRANNEKKEEN TAI PELIPAKETIN HINTAAN 2,90 € (ARVO KORKEINTAAN NOIN 109 €)
Voimassa Samsung Galaxy S20 FE | S20 FE 5G (SM-G780 & SM-G781, SVH noin 679,00 - 779,00 €)
oston yhteydessä valituilta jälleenmyyjiltä Pohjoismaissa ja kun ostat Upgrade+:lla. Tarjous koskee
ostoksia, jotka on tehty 23.9.2020-1.10.2020 välisenä aikana. Tarjousta ei voi yhdistää muihin
tarjouksiin.
Hintaan 2,90€ voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:
1. Galaxy Fit2 (SM-R220NZKAEUD, arvo noin 49,00 €),
2. Pelipaketti, johon sisältyy MOGA XP5-X Plus Gaming controller (GP-TPU020BDABQ, arvo
noin 69,99 €) ja Xbox Game Pass*** (arvo noin 38,97 €).
Hyödyntääksesi tarjousta ja tehdäksesi valintasi, toimi seuraavasti:
1. Rekisteröi Samsung Account -tili* viimeistään 10.10.2020.
2. Avaa Samsung Members -sovellus S20 FE -puhelimellasi, etsi kampanja "Tutustu" välilehdeltä ja seuraa ohjeita tehdäksesi valintasi. Huomaathan, että sinun on ladattava
tilillesi kuitti, josta näkyy, että olet tehnyt kampanjaan oikeuttavan ostoksesi.
3. Kun olet tehnyt valintasi, saat vahvistusviestin siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on
yhdistetty Samsung Account -tiliisi. Sähköpostiviestiin sisältyy myös kampanjakoodi**, joka
on voimassa osoitteessa samsung.com/fi. Jos olet valinnut pelipaketin, saat tämän lisäksi
koodin Xbox Game Pass Ultimate -tilaukselle, aikaisintaan sen jälkeen, kun olet saanut
controllerisi***.
4. Mene osoitteeseen https://www.samsung.com/fi/ ja lisää ostoskoriisi ne tuotteet, jotka
valitsit.
5. Syötä saamasi kampanjakoodi** kassalla hyödyntääksesi tarjousta (arvo korkeintaan noin
109 €, riippuen valinnastasi).
*Samsung Account -tilin rekisteröinti tapahtuu asetuksien osiosta "tilit ja varmuuskopiointi". Valitse
seuraavaksi "tili" ja sen jälkeen "lisää tili". Jos sinulla on jo Samsung-tili käytössäsi, voit kirjautua
suoraan sillä sisään.
**Kampanjakoodi on voimassa osoitteessa samsung.com/fi, ja koodi on käytettävä viimeistään
16.10.2020. Toimitus vain Pohjoismaihin. Tarjous on voimassa vain ilmoitetun kampanjajakson ajan.
***Lisätietoja koskien Game Pass Ultimate -tilausta pelipaketissa: Xbox Game Pass Ultimate -tarjous
ei ole saatavilla jo olemassa oleville Xbox Game Pass Ultimate -käyttäjille. Tarjouksen hyödyntäminen
edellyttää maksukortin rekisteröimistä ja hyödyntääksesi tarjousta sinun tulee olla vähintään 18vuotias. Voit lopettaa tilauksesi milloin tahansa. Mikäli et ole päättänyt tilausta ennen kolmen
kuukauden kampanjajakson päättymistä, sinulta veloitetaan kampanjajakson jälkeen automaattisesti
Xbox Game Pass Ultimate -tilauksen tavallinen hinta jokaisesta kuukaudesta tilauksen voimassaolon
päättymiseen asti. Koskee ainoastaan käyttöä Pohjoismaissa ja on saatavilla vain yksittäiselle
käyttäjälle. Koodisi Xbox-tarjouksen hyödyntämiseksi lähetetään erikseen sen jälkeen, kun olet
hyödyntänyt kampanjaetua Samsung Members -sovelluksessa. Xbox-tarjous on käytettävä ennen
2.3.2021 osoitteessa microsoft.com/redeem. Peliluettelo vaihtelee ajoittain ja ladattava sisältö
myydään erikseen. Jos peli on poistettu luettelosta tai tilauksesi lopetetaan, sinun on ostettava peli
erikseen pelataksesi sitä. Jos hyödynnät tarjousta jo olemassa olevalla Xbox Live Gold- tai Game Pass
-tilauksella (tietokoneella tai konsolilla), tilaus muutetaan Ultimate -tilaukseksi muuntokurssilla.
Lisätiedot ja järjestelmävaatimukset löytyvät osoitteesta xbox.com/Game-Pass.

Tämä kampanja ei koske tuotteita, jotka on ostettu huutokauppasivustoilta tai yksityisiltä
jälleenmyyjiltä, vaan ainoastaan tuotteita, jotka on ostettu valituilta jälleenmyyjiltä.
Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Samsung poistaa kaikki henkilötiedot
kampanjajakson päättyessä. Näin ollen tilauksia ei voi rekisteröidä jälkikäteen rekisteröintiajan
umpeuduttua.
Tarjouksen voi hyödyntää vain yhden (1) kerran kampanjan piiriin kuuluvaa ja kampanjan
vaatimukset täyttävää laitetta kohden.
Henkilötietoja käsitellään kampanjaan osallistumisen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään
kampanjan Yleisten Ehtojen mukaisesti, katso kappale "Yksityisyys ja tietosuoja". Lisätietoja
henkilötietojesi käsittelystä löytyy myös Samsungin eStore:n tietosuojakäytännössä, joka on
saatavilla osoitteessa https://www.samsung.com/fi/estore/privacy-policy.

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, vaan ainoastaan tuotteita, jotka on ostettu valituilta jälleenmyyjiltä.
3. Kaikki kampanjan mukaiset pyynnöt on toimitettava meille edellä mainittuun
päättymispäivämäärään mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen vastaanotettuja pyyntöjä ei
huomioida. Puutteellisesti täytetyt pyynnöt (ts. tapaukset, joissa kaikkia ohjeiden edellyttämiä tietoja
ei ole toimitettu) ja virheelliset pyynnöt katsotaan pätemättömiksi. Osallistujalle ilmoitetaan
rekisteröintisivulla, sähköpostitse tai puhelimitse, jos pyyntö on puutteellinen tai pätemätön. Järjestäjä
ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viiveistä tai vioittuneista tiedoista, jotka aiheutuvat pyynnön
ilmoittamisen tai lähettämisen yhteydessä.
4. Samsung pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä pyynnöt, joiden Samsung ei
katso täyttävän näitä ehtoja. Samsungilla on tarvittaessa oikeus suorittaa kohtuullisia toimenpiteitä
suojautuakseen petollisilta tai kelvottomilta pyynnöiltä, 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, joita olet jo hyväksynyt.
Yksityisyys ja tietosuoja
8. Tarjouksen hyödyntämiseksi sinun on annettava tiettyjä henkilötietojasi Samsungille. Samsungin
eStore:n tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa: https://www.samsung.com/fi/estore/privacypolicy. Samsungin eStore:n tietosuojakäytännössä kuvatun käsittelyn lisäksi käsittelemme
henkilötietojasi (kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, syntymäpäiväsi (mutta ei
henkilötunnustasi), osoitteesi, tilauksesi tiedot sekä tiedot ostoksestasi eStore:n kautta tai Samsungtuotteiden jälleenmyyjältä) ja kuittitietoja, jotka osoittavat, että olet tehnyt kampanjaan oikeuttavan
ostoksen eli ostanut Samsung Galaxy S20 FE -puhelimen. Käsittelemme näitä tietoja kuin rekisteröit
kampanjaan oikeuttavan ostoksesi, jotta voit valita joko Galaxy Fit2 -aktiivisuusrannekkeen tai

pelipaketin. Valintaasi käsitellään, jotta voimme tarjota sinulle kampanjaedun. Kun olet tehnyt
valintasi, Samsung lähettää sinulle vahvistusviestin valinnasta ja kampanjakoodista siihen
sähköpostiosoitteeseen, joka on yhdistetty Samsung Account -tiliisi.
Samsung käsittelee yllä kuvattuja henkilötietojasi sekä tilaustasi hallinnoidakseen valitsemaasi
kampanjaetua (ml. mahdolliset tuotepalautukset), tarjotakseen kampanjaedun ja valitsemasi tuotteet
sinulle sekä tarvittaessa voidakseen ottaa sinuun yhteyttä valitsemaasi kampanjaetuun liittyen. Tämä
henkilötietojen käsittely on tarpeen sinun ja Samsungin välisen sopimuksen (nämä kampanjan Yleiset
Ehdot) täytäntöön panemiseksi.
Samsung käsittelee myös henkilötietojasi Samsungin oikeutettujen etujen mukaisesti eli palveluiden,
tuen ja avun tarjoamiseksi sinulle kampanjaan osallistumisen yhteydessä ja tarvittaessa sen
varmistamiseksi, että kampanjan asiakaskokemus on mahdollisimman hyvä ja että mahdolliset
ilmenevät ongelmat voidaan ratkaista. Tietoja käsitellään myös niiden oikeuksien toteuttamiseksi,
jotka mainitaan kampanjan ehdoissa.
Huomiothan, että valitessasi pelipaketin sinun tulee syöttää kampanjakoodi osoitteessa
microsoft.com/redeem, jossa sinua pyydetään lukemaan Microsoftin erillinen tietosuojakäytäntö
liittyen siihen, miten Microsoftilla käsitellään henkilötietojasi.
Lue lisää Samsungin eStore:n tietosuojakäytännöstä (https://www.samsung.com/fi/estore/privacypolicy/) siitä, kuinka Samsung käsittelee henkilötietojasi tarjouksiin ja kampanjoihin liittyen
Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 40 Kista, Ruotsi, toimii osallistujien henkilötietojen
rekisterinpitäjänä. Samsung noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään
henkilötietojasi. Sinulla on oikeus (i) saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä sekä siitä, mitä
henkilötietojasi Samsung käsittelee sinusta, (ii) saada virheelliset henkilötietosi oikaistua, (iii)
vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sekä (iv) pyytää pääsyä henkilötietoihisi taikka
henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä (ns. siirto-oikeus). Sinulla on myös oikeus (v) koska tahansa
peruuttaa antamasi suostumus. Mikäli haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai sinulla on
mitään kysymyksiä liittyen siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä
onlineportaalimme https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/fi kautta tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen dataprotection.sena@samsung.com. Voit myös jättää valituksen
asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että käsittelemme henkilötietojasi vastoin
voimassaolevaa lainsäädäntöä. Kaikkien EU:n tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat
löydettävissä täältä.

