
Promocijska akcija: 

 

Želite najboljše? Zamenjajte svoj stari telefon za novi Samsung Galaxy S10 

 

 

V času promocijskega obdobja zamenjajte svoj stari telefon in pridobite dodatnih 100 EUR popusta za vaš 

novi Samsung Galaxy S10 ali S10+. 

V kolikor v času promocijskega obdobja prinesete na odkup svoj stari telefon boste ob nakupu enega 

izmed sledečih modelov: Samsung Galaxy S10+ ali Galaxy S10  prejeli še dodatnih 100€ popusta.  

Posebna ponudba Samsung Electronics in pooblaščenih Samsung partnerjev zasebnim uporabnikom 

omogoča zamenjavo starega mobilnega telefona za enega izmed sledečih modelov: Samsung Galaxy 

S10+ ali Galaxy S10. Kupci bodo v času posebne ponudbe, od 1. julija do 13. julija 2019, imeli možnost 

odkupa svojega rabljenega mobilnega telefona ter bodo ob nakupu enega izmed modelov iz sledečega 

seznama:  Samsung Galaxy S10+ ali  Galaxy S10, prejeli še dodatni popust v višini 100 EUR.   

Odkupno vrednost starega telefona ter dodatni popust boste prejeli, ko prinesete svoj stari telefon na 

odkup do enega izmed pooblaščenih Samsung partnerjev. Popust ne more biti izplačan v gotovini ali se 

prenesti na tretjo osebo. Uvrščanje na seznam rabljenih mobilnih telefonov, ki so primerni za odkup, je 

poslovna odločitev pooblaščenih Samsung partnerjev. Odkupna cena je odvisna od  ocene 

pooblaščenega Samsung partnerja, pri čemer se upoštevajo kriteriji splošnega trenutnega stanja mobilne 

naprave na dan odkupa in tehnična brezhibnost naprave. Prav tako na višino odkupne cene vpliva starost 

mobilne naprave oziroma model naprave, v smislu cenovnega razreda, v katerem je bil prodan. 

Pooblaščeni Samsung partner bo kupcu ob nakupu enega izmed modelov iz sledečega seznama:  

Samsung Galaxy S10+ ali Galaxy S10, opravil ocenitev in odkup stare naprave ter dodatno znižal 

maloprodajno ceno naprave za 100 EUR z vključenim DDV-jem. 

Vaš stari mobilni telefon lahko prinesete, brez obveznosti, na ocenitev pooblaščenemu partnerju, 

odvisno od prodajnega partnerja, ki ga izberete. Seznam prodajnih partnerjev najdete tukaj: 

Samsung Center Citypark Ljubljana, (SGERM d.o.o.,Beloruska ulica 7, 2000 Maribor 


