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PRAVILA PROMOCIJSKE MENJAVE 14. april – 30. april 2020 

 

 

 1.Organizator  

Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Dunaj, Avstrija (v          
nadaljevanju: "Samsung") organizira zamenjavo starih naprav ob nakupu sledečih Samsung naprav:           
Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra 5G (v nadaljevanju: »Promocijska menjava«).  

2. Trajanje promocije in krajevna veljavnost  

»Promocijska menjava« je dostopna posameznikom, ki opravijo nakup nove naprave v spletni            
trgovini pri izbranem Samsung Prodajnem partnerju med 14. in 30aprilom in prodajo stare naprave              
najkasneje do vključno 15. maja 2020 (v nadaljevanju: »Promocijsko obdobje«) »Promocijska           
menjava« je krajevno omejena na teritorij Republike Slovenije.  

3. Ugodnost 

Sodelovanje v »Promocijska menjava« omogoča nakup Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra 5G po znižani                
ceni v vrednosti 100 EUR (DDV vključen) in odkupno vrednostjo stare naprave kar skupaj predstavlja               
»Popust z bonusom«.  

Do nakupa po znižani ceni je posameznik upravičen, če po nakupu oziroma znotraj »Promocijsko              
obdobje« opravi prodajo stare naprave in vpiše IMEI številko novo kupljene naprave na spletni strani               
Samsung odkupnega partnerja. 

Navedene vrednosti znižanja cene v času nakupa Naprave v spletni trgovini pri Samsungovem             
prodajnem partnerju ni možno izplačati v denarju, niti ni možno pridobljene pravice prenesti na              
tretjo osebo.  

4. Prodaja stare naprave 

Cenitev vrednosti in prodajo Starega mobilnega telefona posameznik naredi prek pooblaščenega           
Samsung odkupnega partnerja na spletni strani www.zamenjaj-stari-telefon.si Potek prodaje stare          
naprave:  

1. Izbor proizvajalca in modela stare naprave 
2. Potrditev ohranjenosti in ustreznosti pogojev za odkup 
3. Pridobitev odkupne vrednosti 
4. Vpis IMEI številke stare naprave 
5. Vpis IMEI številke novo kupljene promocijske naprave 
6. Vnos osebnih podatkov posameznika, ki sodeluje v  »Promocijska menjava« 
7. Natisnjena 2 izvoda Kupoprodajne pogodbe 
8. Napravo s priloženim izvodom Kupoprodajne pogodbe se pošlje naslov RAM2 Bratislavska 7,            

SI-1000 Ljubljana najkasneje do 15. maja. 
9. Najkasneje v 5 dneh od potrditve prevzema naprave in ustreznosti za odkup RAM2 nakaže              

kupnino na Bančni račun pogodbenega posameznika 
10. V primeru, da RAM2 oceni, da naprava ne ustreza pogojem za odkup bo stranka o tem                

obveščena po e-posti. Napravo vrnemo na naslov naveden na Kupoprodajni  pogodbi 
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5. Odkupna vrednost stare naprave 

Odkupna vrednost se določi v skladu s trenutnim stanjem naprave, pri čemer parametri, odločilni za               
določitev odkupne vrednosti, predstavljajo poslovno odločitev Samsungovega odkupnega partnerja         
in Samsung nanje nima vpliva. Odkupni partner med drugim upošteva sledeče okoliščine pri             
določanju vrednosti: kozmetično stanje ohranjenosti, delovanje/nedelovanje, leto prihoda modela         
na trg, odstranitev vseh uporabniških računov in tovarniško ponastavitev. 

Med »Promocijskim obdobjem« lahko kupec že pred nakupom Naprave opravi cenitev Stare naprave             
in se seznani z odkupno vrednostjo. Stara naprava, ki ni navedena v naboru modelov za odkup, ne                 
more biti vključena v »Promocijsko menjavo«. 
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