
Όροι & προϋποθέσεις: 

Με κάθε αγορά Samsung Galaxy Z Fold2 5G μεταξύ 05/04/21 και 18/04/21 ή μέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων, μπορείς να πάρεις δώρο ένα ζευγάρι Galaxy buds+ (μαύρα) και ένα Galaxy Watch3 
45mm. 

Μπορείς να αποκτήσεις το Δώρο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

1. Μπες έως 18/5/2021 στην εφαρμογή Samsung Members που θα βρεις προεγκατεστημένη στη 
συσκευή σου Galaxy Z Fold2 5G  και συνδέσου στο λογαριασμό σου ή δημιούργησε λογαριασμό αν 
δεν έχεις ήδη.  

2. Στο tab Πλεονεκτήματα (Benefits) επίλεξε την προσφορά για Samsung Galaxy Z Fold2 5G, 
επίλεξε ότι θέλεις να μεταβείς στη σελίδα της προωθητικής ενέργειας και κάνε κλικ στο “Συμμετοχή” 
(Submit). 

3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής επισυνάπτοντας το αποδεικτικό αγοράς σου και παρέχοντας 
πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ημερομηνία αγοράς και IMEI 
(Ρυθμίσεις  >Πληροφορίες για το τηλέφωνο).  

4. Επιβεβαίωσε την προσφορά και τα στοιχεία σου και κάνε αποδοχή των όρων. 
5. Αφού ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής, θα λάβεις email επιβεβαίωσης και τα Δώρα σου θα 

αποσταλεί στη διεύθυνση που έχεις δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.  

 

 Terms & Conditions 

With every purchase of a Samsung Galaxy Z Fold2 5G, between 05/04/21 and 18/04/21 or while stock 
lasts, get a pair of Galaxy buds+ (black) and a Galaxy Watch3 45mm for free. 

Require your gift as follows: 

1. Login until 18/05/21 to your account on Samsung Members, an app preinstalled on your Galaxy Z 
Fold2 5G or join Samsung Members if you do not already have an account. 

2. Through Benefits tab choose Samsung Galaxy Z Fold2 5G offer and click on “Submit”. 
3. Fill in the Participation Form attaching proof of your purchase. Fill in additional information such 

as name, email, mobile number, address, date of purchase and device IMEI. 
4. Confirm the offer and your personal details and accept the terms & conditions. 
5. Following the confirmation of the validity of your participation, you will receive a confirmation 

email whereas your Free Gift will be posted to the address stated in the participation form. 

 


