
PRAVILA „PREDPRODAJE SAMSUNG  GALAXY Z FOLD2 5G“ 

 
Pred nakupom naprave Samsung Galaxy Z Fold2 5G vas prosimo, da se seznanite s temi pravili predprodaje (v 

nadaljevanju „Pravila“): 
 

 
1. Organizator predprodaje 

 

Samsung Electronics Austria GmbH, z registriranim sedežem na Dunaju, na naslovu Praterstrasse 31/14 
Obergeschoss, Dunaj, Avstrija in matično številko FN 217924b (v nadaljevanju „Samsung“) organizira 

predprodajo naprav Samsung Galaxy Z Fold2 5G. 
 

 
2. Obdobje predprodaje  

 
Predprodaja naprav Samsung Galaxy Z Fold2 5G (v nadaljevanju: „Naprava“) je na voljo kupcem na ozemlju 

Republike Slovenije v obdobju od 01.09.2020 do 17.09.2020 (v nadaljevanju: „Promocijsko obdobje“). 

 
 

3. Popust ob menjavi 
 

Zasebni in poslovni uporabniki, ki se v Promocijskem obdobju odločijo za nakup Naprave pri Samsung 
pooblaščenih partnerjih, imajo možnost pridobitve pravice do prihranka ob nakupu nove Naprave, če dostavijo 

svoj rabljeni mobilni telefon za odkup (v nadaljevanju „Rabljeni telefon“).  
 

Če so izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v teh pravilih, kupec Naprave pridobi pravico do: 

  
(i) zmanjšanja cene v trenutku nakupa Naprave v Promocijskem obdobju pri Samsung prodajnih partnerjih v 

višini 150,00 EUR (DDV vključen); Navedena vsota ne more biti izplačana v gotovini, pravica do popusta 
pa ni prenosljiva na tretjo osebo. 

 
(ii) Odkupa Rabljenega telefona na podlagi cenitve le-tega s strani pooblaščenega Samsung odkupnega 

partnerja.  

 
 

Odkup Rabljenih telefonov bodo opravili pooblaščeni Samsung odkupni partnerji (navedeni v členu 7. teh Pravil). 
Odkupno ceno Rabljenih telefonov bo določil pooblaščeni Samsung odkupni partner, pri čemer bo upošteval merila 

splošnega trenutnega stanja mobilne naprave na dan odkupa ter njeno delovanje ali nedelovanje. Prav tako na 
višino odkupne cene vpliva zastarelost mobilne naprave, torej model dotične naprave, vse z vidika določitve 

cenovnega razreda, po katerem je bila nekoč prodana. Kupec lahko prinese mobilno napravo, brez obveznosti, na 
cenitev k pooblaščenim Samsung odkupnim partnerjem ali pa začetno neobvezno cenitev pridobi na spletni strani 

https://www.zamenjaj-stari-telefon.si/. 
 

Kupec je dolžan Rabljeni telefon predati v cenitev in odkup Samsung odkupnemu partnerju najkasneje do 
30.09.2020. Pri predaji Rabljenega telefona v odkup, je kupec dolžan Samsung odkupnemu partnerju dostaviti na 

vpogled dokazilo o nakupu nove Naprave (originalni račun ali pogodbo z operaterjem) kot tudi številko IMEI nove 
Naprave. Odkupno vrednost Rabljenega telefona Samsung odkupni partner izplača kupcu v gotovini ali na bančni 

račun kupca v skladu s poslovno odločitvijo Samsung odkupnega partnerja.  
 

 
4. Pogoji nakupa za uveljavljanje pravice do popusta iz 3. člena Pravil  

 

Nakup Naprave je mogoče izvesti pri Samsung prodajnih partnerjih, navedenih v členu 6 teh pravil, pod sledečimi 
pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni: 

 
a. Da uporabnik v Promocijskem obdobju naroči Napravo; 
b. Da Napravo naroči pri pooblaščenem Samsung prodajnem partnerju na ozemlju Republike Slovenije; 

Seznam pooblaščenih partnerjev je naveden v členu 6 teh Pravil; 

https://www.zamenjaj-stari-telefon.si/


c. Da napravo naroča/kupuje v svojstvu končnega uporabnika; Končni uporabnik je fizična in pravna oseba 

na ozemlju Republike Slovenije, ki je napravo naročila/kupila za lastne potrebe in ne za nadaljnjo prodajo 
ali distribucijo;  

d. Da je kupec Naprave lastnik originalne Rabljene naprave, ki jo daje v odkup; 
e. Da kupec dostavi Rabljeno napravo z zahtevo za cenitev in odkup Samsung odkupnemu partnerju 

navedenem v členu 7 teh Pravil, najkasneje do 30.09.2020;  
f. Da kupec ob dostavi Rabljenega telefona dostavi Samsung odkupnemu partnerju sledeče podatke: točen 

model kupljene Naprave, IMEI številko kupljene Naprave in dokaz o nakupu Naprave (originalni račun ali 

pogodbo z operaterjem, iz katerih je razviden datum in kraj nakupa).  Kupci so dolžni dostaviti popolne in 
točne podatke. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilno in nepravočasno 

dostavljenih podatkov.  
 

 
5. Prevzem naprave  

 
Vsi uporabniki, ki so v Promocijskem obdobju naročili/kupili Napravo, lahko slednjo prevzamejo pri Samsung 

prodajnem partnerju od vključno 18.09.2020 dalje. 

 
Redna prodaja Naprav se začne z 18.09.2020. 

 
 

6. Pooblaščeni Samsung partnerji 
 

Predprodaja Samsung naprav se lahko opravi izključno pri naslednjih pooblaščenih Samsung prodajnih partnerjih: 
 

• Telekom Slovenija; Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana 

• Telemach; Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 

Ljubljana – Črnuče 

• T2; T-2 d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana ), enaa.com (Gambit trade d.o.o. Savska cesta 

3a, 1000 Ljubljana, Slovenija 

• Samsung center- Sgerm; Šmarttinska cesta 152, 1000 Ljubljana 

• Big Bang; Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana 

• Mimovrste; MIMOVRSTE d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana 

• Harvey Norman; Harvey Norman Trading družba za trgovino d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 

Ljubljana 

 

 
7. Seznam pooblaščenih Samsung odkupnih partnerjev 

 

• RAM2 d.o.o., Bratislavska 7, 1000 Ljubljana 
 

8. Obdelava osebnih podatkov 
 

Osebni podatki uporabnikov, ki se bodo zbirali v okviru predmetne promocije, se bodo zbirali in obdelovali v skladu 
z zakonodajo Republike Slovenije in Samsungovo politiko zasebnosti (https://www.samsung.com/si/info/privacy/). 

 
Osebni podatki udeležencev, ki bodo zbrani v okviru predmetne promocije, bodo dostopni izključno sledečim 

subjektom:  

 
- Podružnica Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica v Ljubljani, Letališka cesta 29A 

1000 Ljubljana, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, 
- Pooblaščeni Samsung odkupni center po izboru kupca.  

 
Namen zbiranja osebnih podatkov v okviru promocijske akcije je izvedba pogodbe, katere pogodbena stranka je 
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in temelji na členu 6/1/b Splošne uredbe o varstvu 
podatkov. Če se posameznik, na katerega se nanašajo podatki, odloči, da podatkov ne bo delil s Samsungom, ne 

more sodelovati v tej promocijski akciji.  

 

https://www.samsung.com/si/info/privacy/


V zvezi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov imate pod zakonskimi pogoji pravico, da zahtevate: 

• dostop do osebnih podatkov,  

• popravek ali izbris osebnih podatkov,  

• omejitev obdelave v zvezi z vami, 

• ugovarjati obdelavi in  

• pravico do prenosljivosti podatkov.  

 

 

9. Pravica spremembe Pravil 
 

Samsung si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov spremeni ta Pravila, z obveznostjo, da jih brez odlašanja 
objavi.  

 

Ta pravila so objavljena dne 01.09.2020 na strani https://www.samsung.com/si/offer/trade-in-fold2, in se 

uporabljajo od tega datuma dalje.  

https://www.samsung.com/si/offer/trade-in-fold2

