
ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРОГРАМИ «+2 РОКИ ГАРАНТІЇ НА ТЕЛЕВІЗОРИ» 
 

1. Правила та умови програми «+2 РОКИ ГАРАНТІЇ НА ТЕЛЕВІЗОРИ»  
1.1. Споживач має право взяти участь у програмі «+2 РОКИ ГАРАНТІЇ НА ТЕЛЕВІЗОРИ» (далі за 
текстом –Програма) за умови купівлі будь-якого телевізору Samsung в мережі брендових магазинів 
Samsung на території України (*маються на увазі офіційні телевізори Samsung, імпортовані на 
митну територію України уповноваженим представником виробника – ТОВ «Самсунг Електронікс 
Україна Компані»). 

1.2. Перелік брендових магазинів Samsung, що беруть участь у Програмі, опубліковано на сайті 
www.samsung.com/ua.  

1.3. При купівлі телевізору Samsung споживачеві безкоштовно надається сертифікат «+2 РОКИ 
ГАРАНТІЇ НА ТЕЛЕВІЗОРИ» (далі за текстом – Сертифікат), який дає право на подовження терміну 
дії гарантійних зобов’язань виробника, викладених в оригінальному гарантійному талоні виробника, 
на 2 (два) додаткові роки.  

1.4. Сертифікат повинен бути заповнений продавцем належним чином та містити дані, ідентичні 
тим, що зазначені в гарантійному талоні, а саме: модель виробу, серійний номер виробу, дату 
продажу, чіткі печатки продавця, підпис споживача. Модель та серійний номер в гарантійному 
талоні й у Сертифікаті повинні відповідати моделі та серійному номеру виробу.  

1.5. Сертифікат недійсний, якщо: обов’язкові поля Сертифіката не заповнені або не відповідають 
даним гарантійного талона та/або не відповідають даним на виробі Samsung; немає печатки 
продавця або вона відрізняється від печатки на гарантійному талоні; будь-які інші дані на 
Сертифікаті виправлено, стерто або їх не можна прочитати. Сертифікат не дійсний без наявності 
(без пред’явлення) належним чином оформленого гарантійного талона виробника.  

1.6. У разі, якщо виробник у гарантійному талоні визначив гарантійний термін та термін 
безкоштовного сервісного обслуговування, перебіг терміну дії програми «+2 РОКИ ГАРАНТІЇ НА 
ТЕЛЕВІЗОРИ» починається наступного дня після закінчення терміну безкоштовного сервісного 
обслуговування.  

1.7. У разі, якщо виробник у гарантійному талоні визначив гарантійний термін, перебіг терміну дії 
програми «+2 РОКИ ГАРАНТІЇ НА ТЕЛЕВІЗОРИ» починається наступного дня після закінчення 
гарантійного терміну.  

1.8. Гарантійне обслуговування виробу згідно із Сертифікатом здійснюють винятково Уповноважені 
сервісні центри (УСЦ), що працюють в Україні на умовах, передбачених гарантійним талоном 
виробника.  

1.9. Адреси Уповноважених сервісних центрів (УСЦ) можна отримати, зателефонувавши до 
Інформаційного центру «Samsung Electronics Україна» на номер 0-800-502-000 (дзвінки в межах 
України зі стаціонарних телефонів безкоштовні, а з мобільних – відповідно до тарифних планів 
операторів) або відвідавши сайт www.samsung.com/ua.  
2. Інші умови Програми  
2.1. Виробником є компанія “Samsung Electronics Co., Ltd.” («Самсунг Електронікс Ко., Лтд.»), що 
міститься за адресою: Республіка Корея, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон, Кенги-
до, 443-742, (Maetan-dong, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, 443-742, Korea.  

2.2. Програму «+2 РОКИ ГАРАНТІЇ НА ТЕЛЕВІЗОРИ» надає організатор – імпортер виробів т. м. 
Samsung ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», що міститься за адресою: 01032, Україна, м. 
Київ, вул. Льва Толстого, 57.  

2.3. Організатор залишає за собою право вносити зміни до умов Програми без попереднього 
попереження.  

2.4. Усі спеціальні умови Програми надаються в натуральній формі, споживач не має права 
вимагати від організатора Програми, УСЦ або продавця грошового еквівалента. Жодні грошові 
виплати не здійснюються.  

2.5. Умови Програми застосовуються до телевізорів Samsung, придбаних учасниками Програми у 
брендових магазинах Samsung на території України в строк - з «12» грудня 2016 р. по «15» січня 
2017 р. включно. 



2.6. Отримання Сертифіката означає ознайомлення споживача з правилами Програми «+2 РОКИ 
ГАРАНТІЇ НА ТЕЛЕВІЗОРИ» та повну згоду з ними.  
 
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном Інформаційного центру «Samsung Electronics 

Україна»: 0-800-502-000 


