УСЛОВИ
10 ГОДИНИ “NO BURN IN” ГАРАНЦИЈА ЗА SAMSUNG ТЕЛЕВИЗОРИ

1.Оваа промоција се однесува на уреди купени исклучиво во периодот од
02.07.2020година до 16.07.2020 година и тоа само за купени нови телевизори*. Во точка 9
од овие Услови на работењето, е определена листа на модели и модел-кодови на Самсунг
QLED телевизори кои се предмет на оваа промотивна акција.

2.За остварување на правото на “No Burn in” гаранција во траење од 10 години, деталите
за уредот мора да бидат регистрирани на адресата ce.promotion@samsung.com:
Постапката на пријавување подразбира доставување на лични податоци на купувачот кои
се потребни/неопходни за успешно пријавување и за утврдување подобност за учество во
промотивната акција. Личните податоци на потрошувачот кои се прибираат вклучуваат:
име, презиме, e-mail адреса на купувачоти, модел и сериски број на уредот, примерок од
скенирана фискална сметка од местото на продажба заради потврдување на
пријавувањето.
3. Телефонски број за корисничка поддршка, по цена на локален повик за фиксна и
мобилна мрежа: 023 207 777 3. За да остварите право на 10-годишна “No Burn in”
гаранција, уредот на кој се однесува гаранцијата мора да биде регистриран онлајн како
што е наведено погоре под точка 2., во рок од 30 дена од издавањето на сметка за
купопродажбата на уредот.
4. После регистрирањето, на потрошувачот ќе му биде испратено известување за
регистрацијата и Гарантен Лист за 10-годишна “No Burn-in” гаранција со сериски број на
регистрираниот уред, по електронска пошта.
5. Гарантниот лист за 10-годишната гаранција и сметката за купопродажбата на уредот
под гаранција треба да се чуваат во текот на целиот период на траење на наведената
гаранција.
6. Десетгодишната гаранција која е предмет на оваа промоција е непренослива на друг
Samsung уред, односно се однесува само нa уредот кој е регистриран онлајн на начинот
определен со овие Услови.
7. Оваа промоција е достапна само за крајни корисници – потрошувачи (физички лица),
односно не се однесува на трговци, трговски друштва или други правни лица кои ги
набавуваат предметните уреди заради препродажба или комерцијална употреба.
8. Сo гореопишаната регистрација на својот уред за десетгодишна “No Burn-in” гаранција,
корисникот изречно изјавува дека е согласен со овие Услови.
„Неопходно е уредот да биде регистриран онлајн во рок од 30 дена од датумот на
купопродажба означен на сметката”
9. ЛИСТА НА МОДЕЛИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОВАА ПРОМОЦИЈА
Model
QE85Q95TATXXH

QE75Q95TATXXH
QE65Q95TATXXH
QE55Q95TATXXH
QE85Q80TATXXH
QE75Q80TATXXH
QE65Q80TATXXH
QE55Q80TATXXH
QE49Q80TATXXH
QE75Q75TATXXH
QE65Q75TATXXH
QE55Q75TATXXH
QE85Q70TATXXH
QE75Q70TATXXH
QE65Q70TATXXH
QE55Q70TATXXH
QE75Q65TAUXXH
QE65Q65TAUXXH
QE55Q65TAUXXH
QE50Q65TAUXXH
QE43Q65TAUXXH
QE85Q60TAUXXH
QE75Q60TAUXXH
QE65Q60TAUXXH
QE58Q60TAUXXH
QE55Q60TAUXXH
QE50Q60TAUXXH
QE43Q60TAUXXH
QE75LS03TAUXXH
QE65LS03TAUXXH
QE55LS03TAUXXH
QE50LS03TAUXXH
QE43LS03TAUXXH
QE32LS03TBKXXH
QE55LS01TAUXXH
QE49LS01TAUXXH
QE43LS01TAUXXH
QE55LS01TBUXXH
QE49LS01TBUXXH
QE43LS01TBUXXH
QE43LS05TAUXXH
QE43LS03RAUXXH
QE49LS03RAUXXH
QE55LS03RAUXXH
QE65LS03RAUXXH
QE43Q60RATXXH
QE49Q60RATXXH
QE49Q65RATXXH

QE55Q60RATXXH
QE55Q65RATXXH
QE55Q70RATXXH
QE55Q80RATXXH
QE55Q85RATXXH
QE55Q90RATXXH
QE65Q60RATXXH
QE65Q65RATXXH
QE65Q70RATXXH
QE65Q80RATXXH
QE65Q85RATXXH
QE65Q90RATXXH
QE75Q60RATXXH
QE75Q70RATXXH
QE75Q85RATXXH
QE75Q90RATXXH
QE82Q60RATXXH
QE82Q70RATXXH

ИЗЈАВА НА СОГЛАСНОСТ

Со притискање на копчето „Регистрација“, на трговското друштво Samsung Electronics
Austria GmbH, неговите локални подружници и на нивните подизведувачи им ја
давам мојата изречна согласност да ги собираат моите горенаведени лични податоци
преку оваа електронска платформа и да ги користат за целите на регистрација на
мојот купен уред, обезбедување сервисни услуги во текот на траењето на
десетгодишната гаранција и за контактирање во врска со горенаведеното.
Запознат/а сум со Политиката на приватност на Samsung која е достапна на:
https://www.samsung.com/rs/info/privacy/ и ја давам својата изречна согласност за
моите лични податоци да се обработуваат и користат во согласност со истата.
Исто така запознат/а сум и со следното:
- дека контролор на збирката на лични податоци е Samsung Electronics Austria GmbH дека мојата согласност за собирање на лични податоци во рамките на предметната
промоција е дадена доброволно и дека, во случај да одлучам да не ги споделам
своите податоци со Samsung, нема да остварам право на 10 години “No Burn in”
гаранција;
- дека горенаведениот контролор на лични податоци на мое барање ќе ги дополни,
измени или избриши моите лични податоци ако истите се непотполни, неточни или
неажурни или ако нивната обработка не е во согласност со законот;
-дека во секој момент можам да ја повлечам согласноста за собирање, односно
обработка на моите лични податоци преку контакт со Samsung Electronics Austria
GmbH преку контактинформациите на веб-страната:
https://www.samsung.com/rs/info/privacy/
- дека правниот основ за собирање и обработка на моите лични податоци е
остварувањето на право на 10 години “No Burn in” гаранција;

- дека моите лични податоци ќе бидат чувани во период од 10 години, односно до
истек на 10- годишната гаранција; - дека само Samsung Electronics Austria GmbH ќе
има пристап до мојата обработка на лични податоци
- дека, доколку сметам дека со моите лични податоци се постапува незаконски,
имам право во секој момент да поднесам приговор до Агенцијата за заштита на
лични податоци.

