
PRAVILA PROMOCIJE  

Samsung Galaxy Z Fold4 / Samsung Galaxy Z Flip4 

 

Datum objave in začetka veljavnosti pravil promocije: 10.8.2022 

 

1. Organizator promocije 

Samsung Electronics Austria GmbH, z registriranim sedežem na Dunaju, na naslovu Praterstrasse 31/14 

Obergeschoss, Dunaj, Avstrija in matično številko FN 217924b, preko podružnice Samsung GmbH, 

Podružnica v Ljubljani, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, matična številka: 6398774000 (v nadaljevanju: 

„Samsung“) organizira promocijo naprav Samsung Galaxy Z Fold4 in Samsung Galaxy Z Flip4 (v 

nadaljevanju: „naprava“, in skupaj: „napravi“). 

2. Udeleženci, obdobje promocije 

Ta promocija je na voljo kupcem naprave na ozemlju Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje, 

predpisane s temi pravili. Kot kupci se štejejo fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 

registriranim sedežem na območju Republike Slovenije, ki naprave kupujejo za lastne potrebe in ne za 

nadaljnjo prodajo (končni uporabniki). 

Promocija naprav je udeležencem na voljo od 10.08.2022 do 25.08.2022 (v nadaljevanju: „promocijsko 

obdobje“). Predmetna promocija se zaključi pred navedenim rokom v primeru izteka zalog naprav, 

predvidenih za to promocijo. Samsung bo obvestilo o predčasni prekinitvi promocije brez odlašanja objavil 

na svoji spletni strani. 

3. Ugodnosti promocije 

V času te promocije bodo kupci ob nakupu naprave Samsung Galaxy Z Fold4 pri enem od prodajnih 

partnerjev, navedenih v teh pravilih, prejeli popust v višini 200,00 EUR, medtem ko bodo ob nakupu 

naprave Samsung Galaxy Z Flip4 prejeli popust v višini 150,00 EUR. 

Navedeni popusti se obračunavajo glede na redno maloprodajno ceno naprave, ki jo določi vsak prodajni 

partner samostojno. Kupci lahko izvejo ceno, ki velja v času posebne oblike prodaje in najnižjo ceno v 

obdobju tridesetih dni pred uveljavitvijo posebne oblike prodaje za vsako posamezno napravo, ki je 

predmet te akcije, na prodajnem mestu posameznega prodajnega partnerja. 

Poleg omenjenih popustov pri nakupu naprave, lahko kupci pridobijo dodatno ugodnost v obliki možnosti 

odkupa starega mobilnega telefona, s plačilom ocenjene odkupne vrednosti starega mobilnega telefona, 

ter dodatno ugodnost zavarovanja notranjega zaslona kupljene naprave, ki krije eno škodo povzročeno na 

notranjem zaslonu naprave v prvem letu od nakupa, pod pogojem predhodne registracije. 

4. Pogoji za uveljavljanje pravice do ugodnosti 

Ugodnosti predmetne promocije so na voljo kupcem naprav pod naslednjimi pogoji: 



▪ Naprava mora biti kupljena v promocijskem obdobju; 

 

▪ Naprava mora biti kupljena izključno pri Samsungovem prodajnem partnerju na ozemlju 
Republike Slovenije; Seznam pooblaščenih partnerjev je opredeljen v 5. točki teh pravil; 

 
▪ Napravo mora kupec kupiti kot končni uporabnik (Končni uporabniki so fizične in pravne osebe z 

ozemlja Republike Slovenije, ki so napravo kupile za svoje potrebe in ne za nadaljnjo prodajo ali 

distribucijo);  

 
▪ Začetno neobvezujočo oceno odkupne vrednosti stare mobilne naprave lahko končni uporabnik 

pridobi na povezavi: https://www.zamenjaj-stari-telefon.si/. 
 

Kupec lahko pridobi zavezujočo ponudbo za odkup njegovega starega mobilnega telefona pri 
enem od odkupnih partnerjev, navedenih v 6. točki teh pravil, v skladu z odkupnimi pogoji, ki jih 
vsak odkupni partner oblikuje samostojno. 
 
Pogoje odkupa starih mobilnih telefonov kupcev ter pogoje za zbiranje in obdelavo osebnih 
podatkov v zvezi z odkupom starih mobilnih telefonov samostojno določijo odkupni partnerji iz 6. 
točke teh pravil. Informacije o navedenem lahko kupci naprave pridobijo pri odkupnih partnerjih 
iz 6. točke teh pravil. 

 
▪ Po nakupu naprave Samsung Galaxy Z Flip4 ali Samsung Galaxy Z Fold4 pri enem od prodajnih 

partnerjev iz 5. točke teh pravil lahko kupec naprave z registracijo na strani 

www.partumglobal.eu/sl zavaruje notranji zaslon kupljene naprave proti poškodbam. 

Zavarovanje pa krije eno poškodbo notranjega zaslona kupljene naprave, ki nastane v prvem letu 

od nakupa naprave.  

 

Da bi kupec naprave pridobil pravico do zavarovanja notranjega zaslona naprave pred 

poškodbami, mora opraviti registracijo na www.partumglobal.eu/sl v največ 14 dneh od prevzema 

naprave, ki je predmet te promocije, z obvezno predložitvijo dokazila, da je bila naprava kupljena 

v promocijskem obdobju iz 2. točke teh pravil pri enem od prodajnih partnerjev iz 5. točke teh 

pravil. 

 

V primeru koriščenja pravice iz navedenega zavarovanja za poškodbe notranjega zaslona je 

uporabnik zavarovanja dolžan poravnati svoj delež škode, in sicer v višini 109,00 EUR za Samsung 

Galaxy Z Flip4 ali 130,00 EUR za Samsung Galaxy Z Fold4. 

 

Pogoje zavarovanja pred poškodbami notranjega zaslona naprave, pogoje prijave v omenjeno 

zavarovanje ter pogoje zbiranja in obdelave osebnih podatkov samostojno določi izvajalec 

zavarovanja. Kupci naprave lahko najdejo informacije o zgoraj navedenem na: 

www.partumglobal.eu/sl. 

 

 

 

http://www.partumglobal.eu/sl


5. Seznam Samsungovih prodajnih partnerjev 

• T - 2 d.o.o., Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana  

• in njegovi uradni partnerji 
 

 

6. Seznam odkupnih partnerjev 
 

• Janus Trade d.o.o., Koroška cesta 53c, 4000 Kranj (Sprejem naprav v odkup: RAM2; RAM 2, 
D.O.O., Bratislavska 7, 1000 Ljubljana) 

 
7. Dostava kupljenih naprav 
 
Naprave, ki so predmet te promocije in so bile kupljene v času trajanja te promocije ter v skladu s temi 

pravili, bodo kupcem dostavljene pri prodajnih partnerjih Samsung, kjer so bile kupljene. Rok, čas in način 

dostave kupljenih naprav samostojno določijo Samsungovi prodajni partnerji. 

 

8. Pravica do spremembe pravil promocije  

Samsung si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta pravila iz utemeljenih razlogov, pri čemer se 

zavezuje, da bo spremembe neumudoma objavil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


