
Умови акційної пропозиції «Монтаж в подарунок» 

1. Акційна пропозиція «Монтаж в подарунок»  діє з 28 червня 2018 року по  31 серпня 
2018 року включно в магазинах партнерів на всій території України, крім АРК та зони 
проведення ОСС. 

2. Під подарунком мається на увазі надання знижки при придбанні акційного 
кондиціонеру магазином партнера у розмірі вартості монтажу такого кондиціонеру, 
на умовах цієї пропозиції.  

3. Акційна пропозиція полягає у наданні можливості отримати послуги з монтажу 
щойно придбаного акційного інверторного кондиціонеру SAMSUNG силами та за 
рахунок  магазину партнера або залучених ним третіх осіб, безкоштовно для 
споживача.  

4. Об’єм послуг з монтажу:  
i) монтаж внутрішнього блоку кондиціонера на стіну в середині приміщення та 

монтаж зовнішнього блоку;  
ii) налагодження роботи кондиціонеру. 

5. Матеріали, які використовуються безкоштовно для споживача:  
i) кронштейни; 
ii) до 5 метрів магістралі між внутрішнім та зовнішнім блоками кондиціонеру. 

6. При використанні додаткового обладнання та матеріалів, ніж вказано в цих умовах, 
доплата здійснюється за рахунок споживача за цінами магазину партнера.    

7. Строк монтажу погоджується окремо. 
8. Партнери акційної пропозиції: 

• Comfy - ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», ЄДРПОУ 36962487; 
• Алло - ТОВ «Алло», ЄДРПОУ 30012848; 
• Ельдорадо ТОВ «ДІЄСА», ЄДРПОУ 36483471; 
• Розетка.уа  - ТОВ «Розетка.Уа», ЄДРПОУ 37193071; 
• Фокстрот -ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», ЄДРПОУ. 

9. Акційні кондиціонери: інвенторні кондиціонери повітря торговельної марки SAMSUNG: 
AR09MSPXBWKNER, AR12MSPXBWKNER, AR09JSFSRWKNER, AR12JSFSRWKNER, 
AR09MSFPAWQNER, AR12MSFPAWQNER, AR18MSFPAWQNER, AR24MSFPAWQNER.   

10. Обов’язковою умовою для скористання пропозицією є надання споживачем 
прізвища, ім’я та по-батькові,  номеру телефону та адреси електронної пошти для 
організації монтажу. 

11. Акційна пропозиція дублюється з іншими подарунками чи акційними пропозиціями. 
12. Замовник та організатор акційної пропозиції: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна 

Компані», 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57. 
13. Відповідальними за організацію та здійснення монтажу, а також за виконання цих 

Умов є партнери акційної пропозиції. 
14. У випадку, якщо споживач скористався акційною пропозицією, буде вважатися, що   

він  ознайомлений з її умовами та  беззаперечно погодився на них, а також 
підтвердив, що він  ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі ст. 8 Закону України 
«Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства 
надаються йому як суб’єкту персональних даних. 

15. Споживач засвідчує свою добровільну згоду (надає дозвіл) замовнику акційної 
пропозиції та відповідальній за виконання цих Умов на обробку (збирання, 
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, 
поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 
тощо, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) 
персональних даних фізичної особи з метою персоніфікації фізичної особи як  
споживача,  у т. ч. для участі а інших акціях рекламного характеру, а також згоду на 
передачу (поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч. розпорядникам 



персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із замовником) з 
метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з 
споживачем, передачі та отримання інформації. 

16. Споживач самостійно несе відповідальність за достовірність наданої ним  
інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес). 

17. Організатор та магазини партнерів  забезпечують захист персональних даних 
споживачів від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, 
відповідно до чинного законодавства України. 

18. Інформування про умови та зміну умов акції здійснюється за посиланням 
www.samsung.com/ua  або за телефоном інформаційної лінії Samsung 0 800 502 
000. Тарифікація доступу до мережі Інтернет - згідно з тарифами провайдера, 
дзвінки зі стаціонарних та мобільних номерів телефону в межах України 
безкоштовні. Детальні умови акційної пропозиції наявні також у продавців в 
магазинах партнерів. 

19. Детальні умови щодо об’єму послуг, строків послуг наявні у продавців, на касах 
магазинів партнерів, у колл-центрах  партнера, в котрому придбавається 
кондиціонер. 
 
 

 

http://www.samsung.com/ua

