
POGOJI IN DOLOČILA 

Prednaročila Samsung Galaxy Watch 

 OB NAKUPU Samsung Galaxy Watch / 46 mm ali 42 mm/ prejmete za darilo JBL Under 
Armour brezžične slušalke 

 

 

1. Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica v Ljubljani, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu: "Samsung") Samsung Galaxy Watch / 46 mm ali 42 mm/ del katere je pridobitev 

JBL Under Armour brezžične slušalke kot darila. 

2. NAMEN IN TRAJANJE REGISTRACIJE NAPRAVE 

Samsung organizira registracijo naprav Samsung Galaxy Watch / 46 mm ali 42 mm/  kupljenih na 
območju Slovenije od 31. 8. 2018 do 20. 9. 2018. Registracija poteka prek posebne spletne strani, in 
sicer: www.samsung.com/si/galaxywatchprednarocilo. Registracija naprav se lahko izvede v obdobju 
od 21. 9. do 5. 10. 2018. Vsaka stranka, ki registrira svojo napravo v skladu s temi pogoji in določili, bo 
brez dodatnih stroškov prejela JBL Under Armour brezžične slušalke na svoj naslov, v roku nekaj 
delovnih dni po uspešni registraciji naprave. 
 

3. POGOJI ZA REGISTRACIJO 

Registrirate lahko katero koli Samsung Galaxy Watch / 46 mm ali 42 mm/, ki je bila kupljena od 31. 8. 

2018 do 20. 9. 2018, v naslednjih pooblaščenih Samsung trgovinah na območju Republike Slovenije: 

Telekom Slovenije, Big Bang,  Mimovrste.com  

 

4. POSTOPEK ZA REGISTRACIJO NAPRAVE 

Za pridobitev DARILA JBL Under Armour brezžične slušalke, mora kupec registrirati kupljeno napravo 

v obdobju od 21. 9. do 5. 10. 2018 na spletni strani www.samsung.com/si/galaxywatchprednarocilo. 

Postopek registracije vključuje vnos podatkov, potrebnih za uspešno registracijo in za to je potrebno 

vnesti: ime, priimek, e-poštni naslov kupca, poštni naslov kupca, kamor se dostavi JBL Under Armour 

brezžične slušalke, mesto nakupa, S/N številka kupljene naprave ter naložitev fiskalnega računa iz 

kraja nakupa, regijo iz katere prihaja kupec, spol in starost. S klikom na gumb za pošiljanje podatkov, 

kupec predloži svoje podatke Samsungu v pregled, ali je nakup veljaven in izveden v predvidenem 

časovnem obdobju. 

Če je nakup naprave pravilen in potrjen, bo kupec prejel JBL Under Armour brezžične slušalke na svoj 

naslov v roku nekaj delovnih dni od dneva uspešne registracije naprave. Kupec bo o tem obveščen 

prek elektronske pošte na e-poštni naslov, ki je naveden ob registraciji.  

Za uspešno zaključitev postopka registracije je potrebno soglašati s temi pogoji in določili. 

Kupec lahko tudi neodvisno preveri stanje naprave z vnosom registriranega e-poštnega naslova in 

gesla (kode), ki ga je pridobil med registracijo. 

 

 

http://www.samsung.com/si/galaxywatchprednarocilo
http://www.samsung.com/si/galaxywatchprednarocilo


5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

Osebni podatki strank, ki se vpišejo na strani se zbirajo in obdelujejo v skladu s politiko o zasebnosti 

družbe Samsung in v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov 

podizvajalcem pooblaščenim za zagotavljanje JBL Under Armour brezžične slušalke. Ti podatki se 

lahko dajo na voljo odgovorni osebi v podjetju Samsung, ki bo v sodelovanju z Janus Trade d.o.o, 

imela dostop do vaših osebnih podatkov izključno za namene pošiljanja darila (JBL Under Armour 

brezžične slušalke) vam. Janus Trade bo obravnaval te podatke v skladu s politiko o zasebnosti 

Samsung ter v skladu z ustreznimi predpisi Republike Slovenije in jih ne bo dal na voljo tretjim 

osebam. 

 

6. SPREMEMBA POGOJEV UPORABE 

Samsung si pridržuje pravico do spremembe teh določil in pogojev kadarkoli s predhodnim 

obvestilom kupcem.  


