
 
Умови акції «Космічна вигода»  
 
 
Купуйте телевізори UE43NU7090UXUA, UE55NU7090UXUA, UE55RU7100UXUA, QE55Q67RAUXUA з 
11 жовтня по 14 жовтня 2019 року та отримуйте космічні знижки! 
 
Як взяти участь? 
 
 

1. Купуйте акційні телевізори UE43NU7090UXUA, UE55NU7090UXUA, UE55RU7100UXUA, 
QE55Q67RAUXUA. 
 

2. Отримуйте космічні знижки. 
 

3. Насолоджуйтеся вражаючим зображенням та звуком у вашій оселі! 
 

 
 
Акційна пропозиція «Космічна вигода»  
 
Телевізори 
 
Офіційні правила:  
 
1. Акційна пропозиція дійсна з 11.10.19 по 14.10.19 р. у магазинах партнерів на території України, 
крім зони проведення ООС та тимчасово окупованих територій.  
2. Акційна пропозиція «Космічна вигода» полягає в наданні знижки на акційні товари в розмірі до 
21% від звичайної ціни (залежно від моделі).  
3. Акційні товари: телевізори UE43NU7090UXUA, UE55NU7090UXUA, UE55RU7100UXUA, 
QE55Q67RAUXUA. 
4. Розмір знижки відповідає відсотку від звичайної ціни акційного товару Samsung залежно від 
моделі, як зазначено в таблиці:  
 

Модель Розмір знижки 

UE43NU7090UXUA 14,5% 

UE55NU7090UXUA 18,9% 

UE55RU7100UXUA 21,5% 

QE55Q67RAUXUA 20,0% 

 
5. Кількість акційних товарів обмежена та може різнитися залежно від магазину.  
6. Зовнішній вигляд виробів може відрізнятися від зображеного у рекламних матеріалах.  
7. Детальна інформація про умови або зміни умов пропозиції наявна у продавців магазинів 
партнерів та в Інтернеті за посиланням: https://www.samsung.com/ua/earlyblack. 



Саундбари 

Умови акції «Космічна вигода»  
 
Купуйте саундбари HW-R630/RU, HW-R530/RU, HW-R450/RU з 11 жовтня по 14 жовтня 2019 року та 
отримуйте космічні знижки! 
 
Як взяти участь? 
 

1. Купуйте акційні саундбари HW-R630/RU, HW-R530/RU, HW-R450/RU. 
 

2. Отримуйте космічні знижки. 
 

3. Насолоджуйтеся вражаючим звуком у вашій оселі! 
 

 
 
Акційна пропозиція «Космічна вигода»  
 
Саундбари 
 
Офіційні правила:  
 
1. Акційна пропозиція дійсна з 11.10.19 по 14.10.19 р. у магазинах партнерів на території України, 
крім зони проведення ООС та тимчасово окупованих територій.  
2. Акційна пропозиція «Космічна вигода» полягає в наданні знижки на акційні товари в розмірі до 
20% від звичайної ціни (залежно від моделі).  
3. Акційні товари: саундбари HW-R630/RU, HW-R530/RU, HW-R450/RU. 
4. Розмір знижки відповідає відсотку від звичайної ціни акційного товару Samsung залежно від 
моделі, як зазначено в таблиці:  
 

Модель Розмір знижки 

HW-R630/RU 20% 

HW-R530/RU 20% 

HW-R450/RU 20% 

 
5. Кількість акційних товарів обмежена та може різнитися залежно від магазину.  
6. Зовнішній вигляд виробів може відрізнятися від зображеного у рекламних матеріалах.  
7. Детальна інформація про умови або зміни умов пропозиції наявна у продавців магазинів 
партнерів та в Інтернеті за посиланням: https://www.samsung.com/ua/earlyblack. 
  



Монітори 

Умови акції «Космічна вигода»  
 

Купуйте монітори LC24F390FHIXCI, LC24F396FHIXCI, LC27R500FHIXCI, LS24F350FHIXCI з 11 жовтня по 
14 жовтня 2019 року та отримуйте космічні знижки! 
 

Як взяти участь? 
 

1. Купуйте акційні монітори LC24F390FHIXCI, LC24F396FHIXCI, LC27R500FHIXCI, LS24F350FHIXCI. 
 

2. Отримуйте космічні знижки. 
 

3. Насолоджуйтеся вражаючим зображенням та звуком у вашій оселі! 
 

Акційна пропозиція «Космічна вигода»  
 
Монітори 
 
Офіційні правила:  
 
1. Акційна пропозиція дійсна з 11.10.19 по 14.10.19 р. у магазинах партнерів на території України, 
крім зони проведення ООС та тимчасово окупованих територій.  
2. Акційна пропозиція «Космічна вигода» полягає в наданні знижки на акційні товари в розмірі до 
10% від звичайної ціни (залежно від моделі).  
3. Акційні товари: монітори LC24F390FHIXCI, LC24F396FHIXCI, LC27R500FHIXCI, LS24F350FHIXCI. 
4. Розмір знижки відповідає відсотку від звичайної ціни акційного товару Samsung залежно від 
моделі, як зазначено в таблиці:  
 

Модель Розмір знижки 

LC24F390FHIXCI 7,5% 

LC24F396FHIXCI 7,5% 

LC27R500FHIXCI 10,7% 

LS24F350FHIXCI 9,1% 

 
5. Кількість акційних товарів обмежена та може різнитися залежно від магазину.  
6. Зовнішній вигляд виробів може відрізнятися від зображеного у рекламних матеріалах.  
7. Детальна інформація про умови або зміни умов пропозиції наявна у продавців магазинів 
партнерів та в Інтернеті за посиланням: https://www.samsung.com/ua/earlyblack. 
  



Карти пам’яті  

Умови акції «Космічна вигода»  
 

Купуйте карти пам’яті MU-PA1T0B/WW, MU-PA500B/WW, MU-PB500B/WW, MZ-76P1T0BW, MZ-
76P512BW, MZ-V7P1T0BW, MZ-V7P512BW, MZ-V7S1T0BW, MZ-V7S500BW з 11 жовтня по 14 жовтня 
2019 року та отримуйте космічні знижки! 
 

Як взяти участь? 
 

1. Купуйте акційні карти пам’яті MU-PA1T0B/WW, MU-PA500B/WW, MU-PB500B/WW, MZ-
76P1T0BW, MZ-76P512BW, MZ-V7P1T0BW, MZ-V7P512BW, MZ-V7S1T0BW, MZ-V7S500BW. 
 

2. Отримуйте космічні знижки. 
 

3. Користуйтеся пристроєм на максимум, адже пам’яті вистачить на довго! 
 

Акційна пропозиція «Космічна вигода»  
 
Карти пам’яті  
 
Офіційні правила:  
 
1. Акційна пропозиція дійсна з 11.10.19 по 14.10.19 р. у магазинах партнерів на території України, 
крім зони проведення ООС та тимчасово окупованих територій.  
2. Акційна пропозиція «Космічна вигода» полягає в наданні знижки на акційні товари в розмірі до 
14% від звичайної ціни (залежно від моделі).  
3. Акційні товари: карти пам’яті MU-PA1T0B/WW, MU-PA500B/WW, MU-PB500B/WW, MZ-
76P1T0BW, MZ-76P512BW, MZ-V7P1T0BW, MZ-V7P512BW, MZ-V7S1T0BW, MZ-V7S500BW. 
4. Розмір знижки відповідає відсотку від звичайної ціни акційного товару Samsung залежно від 
моделі, як зазначено в таблиці:   
 

Модель Розмір знижки 

MU-PA1T0B/WW 4% 

MU-PA500B/WW 14% 

MU-PB500B/WW 5% 

MZ-76P1T0BW 5% 

MZ-76P512BW 7% 

MZ-V7P1T0BW 3% 

MZ-V7P512BW 6% 

MZ-V7S1T0BW 4% 



MZ-V7S500BW 8% 

 
5. Кількість акційних товарів обмежена та може різнитися залежно від магазину.  
6. Зовнішній вигляд виробів може відрізнятися від зображеного у рекламних матеріалах.  
7. Детальна інформація про умови або зміни умов пропозиції наявна у продавців магазинів 
партнерів та в Інтернеті за посиланням: https://www.samsung.com/ua/earlyblack. 
 


