ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
“Samsung QLED 2019 Q3 Prepaid Cards Promo”
Η παρούσα προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account
(https://account.samsung.com/membership/index.do)
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας 24Α,
Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα και με τηλ. επικοινωνίας 2130163800 (εφεξής «η Διοργανώτρια»)
διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Samsung QLED 2019 Q3 Prepaid Cards Promo» (εφεξής «η
Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής
«οι Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.samsung.com/gr/offer/qled2019q3-promo/ (εφεξής το «Site»).
2. Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας
Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει για αγορές των περιοριστικά αναφερομένων κατωτέρω Samsung QLED
TVs με κωδικό: QE85Q900RATXXH, QE82Q950RBTXXH, QE75Q900RATXXH, QE75Q90RATXXH,
QE75Q85RATXXH, QE65Q900RATXXH, QE65Q90RATXXH, QE65Q85RATXXH, QE65Q80RATXXH,
QE55Q90RATXXH, QE55Q85RATXXH, QE55Q80RATXXH, (εφεξής το «Προϊόν»), από τα συμμετέχοντα*
φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην
Ελλάδα και την Κύπρο και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του διαστήματος από 8/07/2019 έως
και 31/08/2019 (εφεξής «Διάρκεια Αγορών») βάσει παραστατικού αγοράς και μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων ή/και των Δώρων.
Στις περιπτώσεις παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν εντός της Διάρκειας Αγορών βάσει
αποδεικτικού παραγγελίας των καταστημάτων, αλλά το παραστατικό αγοράς εκδόθηκε μετά τη λήξη
της Διάρκειας Αγορών, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραγγελίας για τη συμμετοχή, υπό την
προϋπόθεση προσκόμισης του παραστατικού αγοράς κατά την παραλαβή του Δώρου.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια, κατά πλήρη
αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία αγοράσθηκαν από τον ίδιο κατά τη Διάρκεια
Αγορών. Για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του και να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Σε περίπτωση που η
συμμετοχή καταχωρήθηκε σε στοιχεία ή με συνοδευτικά έγγραφα νομικού προσώπου, ο αιτών
αναλαμβάνει να προσκομίσει εξουσιοδότηση πρωτότυπα υπογεγραμμένη με βεβαίωση γνησίου
υπογραφής από τον/τη νόμιμο/η εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με ρητή δήλωση ότι αποδέχεται
να αποδοθεί το δώρο στον/στην αιτούντα/ούσα (με πλήρη στοιχεία ονοματεπωνύμου, διεύθυνσης, αρ.
ταυτότητας), καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου δηλ. τα έγγραφα από τα
οποία προκύπτει ότι ο/η δηλών/ούσα εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο (π.χ. Ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης
ή Ανακοίνωση ΓΕΜΗ για Α.Ε./Ε.Π.Ε., πλέον πρόσφατο καταστατικό νομίμως επικυρωμένο για
Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ. Για κυπριακές εταιρείες πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από την αρμόδια
δημόσια αρχή). Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, της
Διοργανώτριας ουδεμίας ευθύνης φερούσης σχετικά.

3. Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας
Με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια όσοι αγοράσουν το Προϊόν εντός της Διάρκειας Αγορών (εφεξής
οι «Δικαιούχοι») και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μπορούν να διεκδικήσουν εφόσον το

επιθυμούν Prepaid Card Spendeo της εταιρείας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε." (EDENRED) (εφεξής
τα «Δώρα/Prepaid Cards») ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να
επισκεφθούν το Site και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στον Όρο 4 εντός του
διαστήματος από 8/07/2019 έως και 15/11/2019 ή έως εξαντλήσεως των Δώρων ανά κατηγορία
(εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής»).
Κατηγορίες Δώρων ανά Προϊόν:
- Prepaid Card αξίας 1000€ για τις τηλεοράσεις QE85Q900RATXXH
- Prepaid Card αξίας 500€ για τις τηλεοράσεις QE82Q950RBTXXH
- Prepaid Card αξίας 500€ για τις τηλεοράσεις QE75Q900RATXXH
- Prepaid Card αξίας 500€ για τις τηλεοράσεις QE75Q90RATXXH
- Prepaid Card αξίας 400€ για τις τηλεοράσεις QE75Q85RATXXH
- Prepaid Card αξίας 300€ για τις τηλεοράσεις QE65Q900RATXXH
- Prepaid Card αξίας 300€ για τις τηλεοράσεις QE65Q90RATXXH
- Prepaid Card αξίας 200€ για τις τηλεοράσεις QE65Q85RATXXH
- Prepaid Card αξίας 200€ για τις τηλεοράσεις QE55Q90RATXXH
- Prepaid Card αξίας 150€ για τις τηλεοράσεις QE65Q80RATXXH
- Prepaid Card αξίας 150€ για τις τηλεοράσεις QE55Q85RATXXH
- Prepaid Card αξίας 100€ για τις τηλεοράσεις QE55Q80RATXXH
Ρητώς διευκρινίζεται ότι θα διατεθούν συνολικά έως και:
25 Δώρα για την κατηγορία Prepaid Card συνολικής ονομαστικής αξίας 1000€,
72 Δώρα για την κατηγορία Prepaid Card συνολικής ονομαστικής αξίας 500€,
9 Δώρα για την κατηγορία Prepaid Card συνολικής ονομαστικής αξίας 400€,
67 Δώρα για την κατηγορία Prepaid Card συνολικής ονομαστικής αξίας 300€,
82 Δώρα για την κατηγορία Prepaid Card συνολικής ονομαστικής αξίας 200€,
82 Δώρα για την κατηγορία Prepaid Card συνολικής ονομαστικής αξίας 150€,
49 Δώρα για την κατηγορία Prepaid Card συνολικής ονομαστικής αξίας 100€.
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στη δήλωση συμμετοχών και στην απόδοση των Δώρων.
Η χρήση των Prepaid Cards προϋποθέτει ενεργοποίηση και υπόκειται σε ειδικότερους όρους χρήσης,
όπως αυτοί ορίζονται από την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (Λ.
Γαλατσίου 33 & Μαρκορά). Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα
σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης ή/και τη χρήση των Prepaid Cards επισκεφτείτε το
http://www.edenred.gr/ ή το http://www.spendeo.gr/terms ή επικοινωνήστε απευθείας με την
εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σύνδεσμο.
Οι Prepaid Cards έχουν συνολική ονομαστική αξία ανάλογα με την κατηγορία που περιγράφεται
ανωτέρω (1000€/ 500€/ 400€/ 300€/ 200€/ 150€/ 100€). Η Prepaid Card είναι μια προπληρωμένη
κάρτα, το διαθέσιμο υπόλοιπό της μειώνεται κατά το πλήρως αφαιρούμενο ποσό της εκάστοτε αγοράς.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή μια συναλλαγή, θα πρέπει το πλήρως αφαιρούμενο ποσό να είναι
μικρότερο ή ίσο με το διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα. Δεν είναι δυνατή η χρήση της κάρτας αν το
πλήρως αφαιρούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το διαθέσιμο υπόλοιπο ή αν παρέλθει η ημερομηνία
λήξης της Κάρτας.
4. Διαδικασία Συμμετοχής:
Για να διεκδικήσει ο Δικαιούχος το Δώρο που του αντιστοιχεί, θα πρέπει να επισκεφτεί το Site και:

Α) Να συνδεθεί στο Samsung Account του,
Β) Να καταχωρήσει στη Φόρμα Συμμετοχής τα παρακάτω στοιχεία: Oνοματεπώνυμo, Διεύθυνση, Πόλη,
Χώρα, Ταχυδρομικός Κωδικός, Κωδικός Προϊόντος, Σειριακός Αριθμός Προϊόντος (φωτογραφία από
ετικέτα συσκευής που φαίνεται ο serial number), Απόδειξη αγοράς (φωτογραφία του παραστατικού
αγοράς του Προϊόντος), Ημερομηνίας αγοράς του Προϊόντος.
Γ) Κατόπιν συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επιλέξει ‘’Επόμενο’’ και ‘’Περίληψη’’
για να λάβει επιβεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα πεδία και κατόπιν αυτού,
‘’Συμμετοχή’’ για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του.
Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις
σχετικές προϋποθέσεις και δεν έχει αποδοθεί ο μέγιστος αριθμός Δώρων στην αντίστοιχη κατηγορία, ο
συμμετέχων θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης (εντός 5 εργάσιμων ημερών) με τις λεπτομέρειες
παραλαβής του Δώρου. Οι Prepaid Cards αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα στην διεύθυνση που
δήλωσε ο Δικαιούχος, προϋπόθεση δε παραλαβής αποτελεί η επίδειξη από τον τελευταίο του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητάς του ή αντιγράφου αυτής ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να
προκύπτει η ταυτότητά του και η ηλικία του και η υπογραφή της Δήλωσης Παραλαβής Δώρου
(Παράρτημα 1). Κατόπιν ολοκλήρωσης της Διαδικασίας Συμμετοχής και παράδοσης των Δώρων στους
Δικαιούχους η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την
Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλεφωνικό
κέντρο της Samsung στο 80111-SAMSUNG (80111 7267864) με αστική χρέωση ή από κινητό 2106897691 και από Κύπρο στο 8009 4000 (χωρίς χρέωση), από Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-19:00,
εκτός αργιών και Σάββατο 09:00-15:00.
5. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και
υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω
διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται
και δεν θα καταχωρείται έως ότου και εφόσον ο συμμετέχων συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν αποστείλει για οποιοδήποτε λόγο
(συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 4 στοιχεία έως
τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που
ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά την Προωθητική
Ενέργεια. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται
ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη
Διοργανώτρια. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της
Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα ούτε εναλλακτική
παροχή, οποιασδήποτε μορφής και αξίας και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Μετά την εκπνοή της
Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε
υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.
6. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 15/11/2019 ή μετά την απόδοση του μεγίστου αριθμού
Δώρων ανά κατηγορία (οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα), καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα
δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των
σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και
ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια.
7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δικαιούχος υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν
κατόπιν συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα
και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung από Ελλάδα στο 80111-

SAMSUNG (80111 7267864) με αστική χρέωση ή από κινητό στο 210-6897691 και από Κύπρο στο 8009
4000 (χωρίς χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-19:00, εκτός αργιών και Σάββατο 09:0015:00 και να επιστρέψει το Δώρο, σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί.
8. Οι Prepaid Cards είναι προσωπικές και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται, ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλες ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
9. Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε
οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά
σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει
χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή
του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.
10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της,
να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να
αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει την
Προωθητική Ενέργεια, με ανακοίνωση στο Site. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία
ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν
ματαιωθεί η Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της
Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε
αποζημίωση.
11. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα,
ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας.
12. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη απαιτούνται για την παραλαβή και
χρήση της παροχής επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.
13. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
Όρων.
14. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων
Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς
αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το
Ελληνικό.
*Συμμετέχοντα καταστήματα για τις αγορές των προϊόντων Samsung με κωδικό QE85Q900RATXXH,
QE82Q950RBTXXH, QE75Q900RATXXH, QE75Q90RATXXH, QE75Q85RATXXH, QE65Q900RATXXH,
QE65Q90RATXXH, QE65Q85RATXXH, QE65Q80RATXXH, QE55Q90RATXXH, QE55Q85RATXXH,
QE55Q80RATXXH:
Ελλάδα: Δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος (http://www.kotsovolos.gr/site/allstores.jsp). Δίκτυο
καταστημάτων
Πλαίσιο
(http://stores.plaisio.gr/).Δίκτυο
καταστημάτων
Media
Markt
(http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMyStore?storeId=19701&langId=
-18). Δίκτυο καταστημάτων Public (http://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp). Από δίκτυο
της Electronet τα καταστημάτα με επωνυμία ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΕ, K.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ, ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΒΕ, ΚΟΙΛΙΑΣ, Μεσημερη ΑΦΟΙ ΟΕ, Παμπουκιδης Κ & ΣΙΑ,
παπαδατοσ δ. & σια ο.ε, Παπανδρικοπουλος ΙΚΕ, Περκα Αφοι ΑΕ, Πιτσουλακης Ρομπογιαννακης ΑΕΒΕ,
Τρανουλης Σπ. ΑΦΟΙ ΟΕ, Ξενακης Α.Ε., Προδρομου Γ ΑΕ, ΚΥΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΕ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ ABEE, Αφοι
Ξανθιδη Ο Ε, Κοραχαη ΕΠΕ, Μαρκάκης Δημήτριος, Πατακάς Ασημάκης. Aπό δίκτυο της Best Electric τα
καταστήματα με επωνυμία ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε, Σκορδυλακης ΕΠΕ. Από δίκτυο της EXPERT τα καταστήματα
με επωνυμία Βαρτζης, Βουτσινου Αφοι, Ηλεκτροσυνθεση Κερκυρασ, Μυλωνακης Μιχ. & Υιοσ ΟΕ,
Καμπολης Ισιδ. Αθανασιος. Από δίκτυο της MEGA τα καταστήματα με επωνυμία Χρηστιδης (Χρηστιδησ
Αβεε), Φουντας Ιωαννης, ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε, ΞΥΔΑΣ ΘΕΩΔ.. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
Κουρετσης Π. & ΣΙΑ ΕΕ, Νεδανης ΑΕ, E.Σ.ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΕ, Ρεντζιλας Κ. Γ. & ΣΙΑ ΟΕ, Σουλιου

Αγγελικη & ΣΙΑ ΕΕ, Στρατηγακης Εμμ & Σια ΙΚΕ, Νιτσου Χρηστοσ & σια ΟΕ, Ι & Δ Ταραρας ΟΕ,
Καλλιγιαννης SA, Κωστοπουλου Π. - Παναγοπουλος Α. ΕΕ, υιοι γ. σχοινα οε . Από δίκτυο της Welcome
Stores τα καταστήματα με επωνυμία Ηλεκτραγορα ΑΕ, Α & Φ Ιωαννίδης Α.Ε, Ειτσιδης ΕΠΕ, Ματζαριδη
Αφοι ΑΒΕΤΕ, ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΙΚΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔ& ΥΙΟΣ ΟΕ, Τζεβελεκιδης ΑΕ,
Ξανθοπουλοι Αφοι ΟΕ, ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, Παστος Ι. & Υιοι SA, Σουμπασακης Ανδρεας & ΣΙΑ ΕΕ,
Χιοκτουριδης Δημητριος, Κοκκαλας Ηλεκτρικα SA, ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.E. Τα καταστήματα ΤΖΩΡΑΚΗΣ
Ο.Ε. (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 381, 713 04, Ηράκλειο Κρήτης), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝ. Τ. & ΣΙΑ Ο.Ε
(Καρτεράδος, 847 00, Καρτεράδος Σαντορίνης Κυκλάδων), ΔΟΥΒΡΗΣ Α.Ε. (Κανακάρη 102-104, 26221,
Πάτρα).
Κύπρος: Δίκτυο καταστημάτων Public (http://www.public-cyprus.com.cy/storelocatorcy/). Δίκτυο
καταστημάτων A.T. MULTITECH LTD (http://www.multitech.gr/). Δίκτυο καταστημάτων STEPHANIS &
CO LTD (http://www.stephanis.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=9163&tt=graphic&lang=l1). Δίκτυο
καταστημάτων Alpan Electroline LTD (https://www.electroline.com.cy/index.php/stores/). Δίκτυο
καταστημάτων Novario (www.scandia.com.cy). Τα καταστήματα Emilios Eliades LTD (5 Stasinou Ave.,
1011, Engomi, Nicosia), Modestou Sound & VISION PLC LTD (Salaminos Avenue No2,1045, Nicosia),
Rakis Pilakouris LTD (Corner Riga Fereou & Makariou III Ave., 3729 Limassol), Savvas Erakleous LTD (28
Mesogis Avenue, 8280, Paphos), Unisat Telecommunications LTD (1 Georgiou A' str., Pano Germasogia,
4040, Limassol)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ
Τίτλος Προωθητικής Ενέργειας « Samsung QLED 2019 Q3 Prepaid Cards Promo»
Περίοδος Διαγωνισμού 8/07/2019 - 15/11/2019
Διοργανώτρια Εταιρεία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
(Λ. Κηφισίας 24Α, Τ.Κ. 151 25)

Περιγραφή Δώρου: Prepaid Card “Spendeo” αξίας …………………………………………..
Τρόπος Παραλαβής/Αποστολής: ………………………………………………………………………
O / Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω με την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής αναφορικά με
τη συμμετοχή μου στην Προωθητική Ενέργεια:
1. Συμμετείχα ο/η ίδια στην Προωθητική Ενέργεια με τα προσωπικά μου στοιχεία.
2. Παρέλαβα σήμερα το Δώρο που περιγράφεται ανωτέρω και αντιστοιχεί στη συμμετοχή μου, της
παρούσας Δήλωσης υπεχούσης θέση αποδεικτικού παραλαβής. Δεν έχω οποιαδήποτε άλλη οικονομική
ή άλλου είδους απαίτηση/αξίωση κατά της Διοργανώτριας αναφορικά με τη διενέργεια της
Προωθητικής Ενέργειας, τη συμμετοχή μου σε αυτή, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή
έμμεσα και την Προωθητική Ενέργεια.
3. Έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου και έχω πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Ονοματεπώνυμο: _________________________________________________________________
Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου: _________________________________________________
Ημερομηνία: _____________________ Υπογραφή: _____________________________________

Δήλωση Απορρήτου Προωθητικής Ενέργειας
Η παρούσα προωθητική ενέργεια (η "Προωθητική Ενέργεια") απευθύνεται σε κατόχους Samsung
Account. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του Samsung Account για την Ε.Ε. είναι η Samsung Electronics (UK)
Limited Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. Πολιτική Απορρήτου
Samsung Account: https://account.samsung.com/membership/pp και Samsung Members εντός της
εφαρμογής.
H Προωθητική Ενέργεια διοργανώνεται από τη SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής “Samsung”), που εδρεύει
στο Μαρούσι Αττικής, στη Λ. Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 15125 με τηλ. επικοινωνίας 2130163800,
www.samsung.com/gr. Για να διεξάγουμε την Προωθητική Ενέργεια, να επιβεβαιώσουμε ότι
δικαιούστε να συμμετέχετε και να σας παραδώσουμε το δώρο, να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με
την ενέργεια και τη συμμετοχή σας και να εφαρμόζουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις αυτής,
συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που
καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης, το
έννομο συμφέρον μας για τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας και η συμμόρφωση με τις νόμιμες
υποχρεώσεις μας. Κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για
λογαριασμό μας όπως ενδεικτικά στη διαφημιστική εταιρεία που μας βοηθά να διενεργήσουμε την
προωθητική ενέργεια, στην εταιρεία μεταφορών που παραδίδει τα δώρα και στην εταιρεία διαχείρισης
του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών μας καθώς και στις συγγενείς εταιρείες του ομίλου Samsung,
συμπεριλαμβανομένης της Samsung Electronics (UK) Limited στην Αγγλία και της μητρικής μας
εταιρείας Samsung Electronics Co., Ltd στην Κορέα και σε άλλα μέρη εάν απαιτείται από τη νομοθεσία
ή στο πλαίσιο εταιρικών μας συναλλαγών. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο απαιτείται
για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως υποχρεωτικές περίοδοι
διατήρησης σύμφωνα με το νόμο και η διάρκεια του χρόνου παραγραφής πιθανών αξιώσεων.
Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να
διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν προστατευμένα. Στα εν λόγω μέτρα
περιλαμβάνεται η χρήση Πρότυπων συμβατικών ρητρών για τη διασφάλιση της μεταφοράς των
δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, θέλετε να λάβετε αντίγραφο των
Πρότυπων ρητρών, θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης,
διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού ή φορητότητας) ή για να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων (DPO) επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης Προσωπικών Δεδομένων
http://www.samsung.com/request-desk. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια
επιβλέπουσα αρχή. Στοιχεία επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων
στην Ε.Ε. εδώ (activated link leading to the page http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080). Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας σε σχέση με τα
προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Samsung η οποία είναι
διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.samsung.com/gr/info/privacy/.
Διάβασα και κατανοώ την παραπάνω ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά μου δεδομένα.

Ονοματεπώνυμο: ____________________________________
Ημερομηνία: _____________________ Υπογραφή: ____________________________________

