
 

Умови акційної пропозиції «SAMSUNG GALAXY S9 ЗМІНЮЙСЯ ЛЕГКО» 

1. Акційна пропозиція «SAMSUNG GALAXY S9 ЗМІНЮЙСЯ ЛЕГКО» полягає у наданні 

можливості  споживачу в обмін на старий смартфон придбати новий смартфон 

Galaxy S9 або Galaxy S9+ (надалі також «акційний товар») зі знижкою 3000 гривень, 

додатковою знижкою у розмірі оціночної вартості старого смартфону та в 

розстрочку на 25 місяців від 999 гривень в місяць на  умовах кредитування від 

фінансової установи.  

2. Акційні товари – мобільні телефони (смартфони) Galaxy S9+ моделей SM-

G965FZKHSEK, SM-G965FZADSEK, SM-G965FZDDSEK, SM-G965FZKDSEK, SM-G965FZPDSEK, 

або Galaxy S9 моделей SM-G960FZADSEK, SM-G960FZDDSEK, SM-G960FZKDSEK, SM-

G960FZPDSE, імпортовані на митну територію України ТОВ «Самсунг Електронікс 

Україна Компані».  

3. Акційна пропозиція дійсна з 18.04.2018 по 13.05.2018 включено в магазинах партнерів 

на території України, крім АРК та тимчасово окупованих територій, до закінчення 

акційних товарів в місці продажу.  

4. Придбання акційного товару на умовах акційної пропозиції «SAMSUNG GALAXY S9 

ЗМІНЮЙСЯ ЛЕГКО» здійснюється відповідно до наступного: 

4.1. Споживач має в принести свій старий смартфон до магазину партнера, 

співробітники якого здійснюють оцінку вартості.  

4.1.1. Смартфон має бути в робочому стані, функціонально справним, 

однак, може мати тріщини, подряпини, сколи.   

4.1.2. Після укладення договору купівлі продажу акційного товару старий 

смартфон надходить у власність магазина партнера. 

4.1.3. Оціночна вартість старого смартфону є додатковою знижкою, яка 

додається до основної знижки у розмірі 1500 гривень або 3000 гривень 

за нижченаведених умов класифікації: 

Група1: знижка 3000 гривень надається за смартфон Samsung Galaxy S, 

Note або  iPhone. 

Група2: знижка 1500 гривень надається за будь-який інший смартфон, 

що не належить до Групи1. 

4.2. Сума знижок віднімається від ціни обраного акційного товару, а різниця є 

ціною акційного товару, за якою здійснюється продаж. 

4.3. Під «розстрочкою на 25 місяців» мається на увазі право споживача придбати 

акційний  товар на умовах кредитування від АТ «УкрСиббанк» (ліцензія НБУ №75 

від 05.10.2011р. та Генеральна ліцензія НБУ №75-2 від 06.10.2016 р. Усі види 

банківських послуг. БНП Паріба Груп).  

4.3.1. Максимальна сума кредиту – 50 000 грн. Максимальний строк кредиту 

– 25 місяців. Реальна річна процентна ставка за вказаними умовами 

кредитування - 0,01%, щомісячна комісія – 0%.  Розмір початкового 

внеску складає 4% від вартості акційного товару.  

4.3.2. Під щомісячним  платежем  в розмірі 999 гривень мається на увазі 

платіж в розмірі 999,96 грн. за придбання смартфону Galaxy S9 за ціною 

24999 гривень, з урахуванням знижки в розмірі 3000 гривень та без 

урахування оціночної вартості старого смартфону,  на умовах 

кредитування строком на 25 місяців.    Фактичний розмір щомісячного 

платежу розраховується виходячи з розмірів початкових внесків і 

визначається при оформленні кредитного договору. 

4.3.3. Доступність кредитування на вказаних умовах залежить від магазина 

партнера. Інші фінансові установи (банки) можуть пропонувати інші 

умови кредитування.  

5. Акційна пропозиція не дублюється з іншими подарунками чи акційними 

пропозиціями. 



6. Інформування про умови акційної пропозиції, магазини партнери здійснюється в 

мережі Інтернет за адресою: www.samsung.com/ua, детальні умови акційної 

пропозиції наявні також у продавців в магазинах партнерів. 

7. Інформація про будь-які зміни умов та строків акційної пропозиції публікується на 

сайті www.samsung.com/ua. 

  

http://www.samsung.com/ua

