
Kampanjatuotteen lunastus – Ennakkotilausmateriaali Galaxy A53 5G

Galaxy Buds Live -kuulokkeet kaupan päälle
Ennakkotilaa Galaxy A53 5G nyt, saat Galaxy Buds Live -kuulokkeet kaupan päälle . (arvo noin 170 €) .*
Tarjous on voimassa Galaxy A53 5G:n (SM-A536, suositushinta n . 449 €) oston yhteydessä 17 .-31 .3 .2022 välisenä aikana samsung .com/fi-sivuilta tai valituilta jälleenmyyjiltä . 
Tarjous on hyödynnettävä viimeistään 15 .4 .2022 Samsung Members -sovelluksessa . Tarjous koskee ainoastaan mustia Galaxy Buds Live -kuulokkeita (SM-R180NZKAEUB), arvo n . 
170 € . Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin . Voimassa kerran laitetta kohden kuitin esittämistä vastaan ja ainoastaan ostoksille, jotka tehdään kampanja-aikana . Toimitetaan vain 
Pohjoismaihin . Ehdot kokonaisuudessaan: https://www .samsung .com/fi/info/campaign-history/galaxy-a53-buds-live-2203/

Toimi seuraavasti saadaksesi Galaxy Buds Live:

1 . Rekisteröi Samsung Account -tili** viimeistään 15 .4 .2022 .

2 . Avaa Samsung Members -sovellus Galaxy A53 5G -laitteessasi 
viimeistään 15 .4 .2022 . Mene osioon "selaa" ja valitse "etuudet" 
sovelluksen vasemmassa yläreunassa ja valitse sieltä kyseinen 
kampanja . Huomioithan, että voi kestää jopa viisi (5) arkipäivää ennen 
kuin tarjous näkyy sovelluksessa . 

3 . Paina "hyödynnä tarjous" päästäksesi rekisteröitymissivulle . 
Rekisteröitymissivulla voit osallistua kampanjaan lataamalla 
ostokuittisi ja ilmoittamalla koko nimesi, sähköpostiosoitteesi  
ja toimitusosoitteesi sekä A53 5G:n sarjanumeron . Huomioithan,  
että rekisteröinnin käsittelyn ja kampanjatuotteen lähettämisen 
hoitaa ulkoinen toimittaja, Veddesta Distributions AB .

4 . Rekisteröitymisen jälkeen saat vahvistussähköpostin 
sähköpostiosoitteeseen, joka on yhdistetty Samsung Account -tiliisi . 

5 . Veddesta Distributions AB tarkistaa tiedot manuaalisesti . Kun 
rekisteröityminen on hyväksytty, Veddesta Distributions AB 
lähettää kampanjatuotteen annettuun osoitteeseen n . 40 päivän 
kuluttua (tavallisena arkipäivänä) . Otathan huomioon, että mikäli 
kampanjatuote loppuu varastosta tilapäisesti kesken, kampanjatuote 
voidaan lähettää myös myöhemmin 40 päivän ajanjakson jälkeen . 

6 . Tarjousta voidaan käyttää vain yhden (1) kerran kutakin kampanjan 
kriteerit täyttävää laitetta kohden .

7 . Jos sinulla on kysyttävää kampanjasta, ota yhteyttä Samsungin 
asiakaspalveluun numeroon 030-622 75 12 tai käy osoitteessa 
www.samsung.com/fi/support/contact

Tarjous on voimassa Galaxy A53 5G:n (SM-A536, suositushinta n. 449 €) oston yhteydessä 17.-31.3.2022 
välisenä aikana samsung.com/fi-sivuilta tai valituilta jälleenmyyjiltä. Tarjous on hyödynnettävä viimeistään 
15.4.2022 Samsung Members -sovelluksessa. Tarjous koskee ainoastaan mustia Galaxy Buds Live 
-kuulokkeita (SM-R180NZKAEUB), arvo n. 170 €. Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin. Voimassa kerran 
laitetta kohden kuitin esittämistä vastaan ja ainoastaan ostoksille, jotka tehdään kampanja-aikana. 
Toimitetaan vain Pohjoismaihin. Ehdot kokonaisuudessaan: https://www.samsung.com/fi/info/campaign-
history/galaxy-a53-buds-live-2203/

**Rekisteröi Samsung Account -tili menemällä osioon "Asetukset" → "Tilit ja turvallisuus." → "Tilit"→ "Lisää  
 tili". Jos sinulla on jo Samsung Account -tili, voit kirjautua sisään suoraan sen kautta. Samsung Account  

-tiliin sovelletaan erillisiä ehtoja. 




