POGOJI IN DOLOČILA
PET LET GARANCIJE

1.

Pričujoča ponudba velja za izdelke, ki so kupljeni v obdobju med 1.5.2018 in 30.6. 2018., in to samo za
nakup novih* TV sprejemnikov Samsung, ki so navedeni na naslednji spletni strani:
www.samsung5letgarancije.si
*Pod »novimi« napravami se štejejo tudi neuporabljene razstavne naprave ter naprave na razprodaji.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Za uveljavljanje in pridobitev pravice do petletne garancije mora kupec registrirati vse podrobnosti in
zahtevane podatke kot podano na spletni strani: www.samsung5letgarancije.si
Telefonska številka za podporo strankam po ceni lokalnega klica za fiksna in mobilna omrežja:
+386 80 69 72 67 (brezplačna številka).
Naprava, za katero se uveljavlja petletna garancija, mora biti skupaj z vsemi zahtevanimi podatki
registrirana na spletu (kot je navedeno zgoraj v točki 1), najpozneje v roku 60 dni od dneva izdaje računa.
Po registraciji bo vlagatelju zahteve po e-pošti poslano obvestilo o registraciji in Garancijski list za
podaljšano garancijo s serijsko številko registrirane naprave.
Garancijski list za podaljšano garancijo in račun je treba hraniti ves čas trajanja garancije.
Pet let garancije ni prenosljivo na druge naprave Samsung, razen na tiste, ki so registrirane na spletu pod
pogoji in skladno s točko 1 in 2 zgoraj.
Promocija možnosti pridobitve podaljšane garancije na način pod točko 1 in točko 2 zgoraj je na voljo samo
za končnega uporabnika potrošnika (fizično osebo), ne pa tudi za podjetja ali organizacije, ki bi jo uporabila
za nadaljnjo prodajo ali komercialno uporabo.
Na podlagi zgoraj opisane registracije svoje naprave za petletno podaljšano garancijo skladno s točko 1 in
točko 2 zgoraj daje uporabnik soglasje k tem Pogojem in določilom.

5 letna garancija, spletni obrazec za registracijo

„Napravo je treba registrirati na spletu v roku 60 dni od dneva nakupa, navedenega na računu. “

IZJAVA
S klikom na gumb »Registracija« podajam izrecno privolitev Samsungu Electronics Austria GmbH, njegovi
lokalni podružnici in njegovim podizvajalcem, da zbirajo moje osebne podatke prek te elektronske
platforme in da uporabijo moje osebne podatke za namen registracije moje kupljene naprave, nudenja
storitev s strani servisnega centra Samsung v petletnem garancijskem roku, kot tudi za stik z mano v zvezi
s prej omenjenim. Seznanjen/a sem s Samsungovim pravilnikom o zasebnosti, ki je dostopen na:
http://www.samsung.com/si/info/privacy in izrecno soglašam, da se moji osebni podatki obdelujejo in
uporabljajo v skladu z omenjenim pravilnikom o zasebnosti.
Seznanjen/a sem tudi z naslednjim:
-

da je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica v Ljubljani, Letališka cesta 29A, 1000
Ljubljana, R. Slovenija, upravljavec osebnih podatkov in bo imel dostop do zbranih podatkov,

-

da bodo zbrani osebni podatki varovani pred nepooblaščenim dostopom s fizično zaščito
poslovnih prostorov zbiratelja podatkov, omejitvijo nepooblaščenega vstopa v poslovne prostore
upravljavca podatkov, dostopom do zbranih podatkov le strogo pooblaščenemu osebju zbiranja
podatkov in uporabo gesel,

-

da je zbiranje osebnih podatkov v okviru te promocije prostovoljno in da v primeru, če se
odločim, da ne bom delil/a svojih osebnih podatkov s Samsungom, ne bom upravičen/a do 5
letne garancije,

-

da bo upravljavec osebnih podatkov na mojo zahtevo posodobil, popravil ali izbrisal moje osebne
podatke, če so nepopolni, napačni ali niso posodobljeni in če njihova obdelava ni v skladu z
veljavnim zakonom,

-

da moram poslati pisno zahtevo na Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica v Ljubljani,
Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, R. Slovenija, če želim zahtevati izbris osebnih podatkov in/ali
preklicati moje soglasje za uporabo mojih osebnih podatkov.

-

da bodo moji osebni podatki hranjeni 5 let oziroma do preteka 5 letne garancije

-

da, v kolikor smatram, da se moji podatki koristijo na nepravilen način imam pravico, da se v
vsakem trenutku pritožim na agencijo za varstvo osebnih podatkov

-

da bo imela pristop do mojih osebnih podatkov za potrebe dostave 5 let garanicje, poleg
Samsungu Electronics Austria GmbH, podružnica Ljubljana tudi podjetje: - Centrade Integrated
Ser LLC, Beograd, Bulevar oslobođenja 79, 11000 Beograd, Srbija

