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Samsung Galaxy A6+ z głośnikiem JBL Flip 3 w prezencie
2018-05-24
S a m s u n g przygotował
nową
promocję
"Muzyczny Galaxy A6+".

W
ramach
promocji osoby,
które
kupią
smartfon
Samsung Galaxy
A6+
otrzymają
za
darmo
głośnik JBL Flip
3.
Promocja obowiązuje od 24 maja do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród.

Smartfony Galaxy A6 i A6+ obejmuje promocja odkup.
W ramach tej promocji, klienci mogą sprzedać stary smartfon, bez względu na jego stan i zyskać do 1720 PLN, w tym
kod podnoszący wycenę starego urządzenia o 250 PL, niezależnie od stanu urządzenia.

Jak skorzystać z promocji "Muzyczny Galaxy A6+"?
Kup Galaxy A6+ w czasie trwania promocji i aktywuj go z polską kartą SIM do 03.07.2018 r.
Otwórz aplikację Samsung Members po 14 dniach od aktywacji smartfona i pobierz kod.
Wpisz kod w formularzu rejestracyjnym. Pobrane kody można wykorzystać nie później niż 31.07.2018 r.
Podaj adres korespondencyjny i oczekuj na przesyłkę.

Jak odebrać kod?
Wyszukaj w menu aplikację „Samsung Members” i zaloguj się do niej.
Wybierz zakładkę „Korzyści” w górnym menu.
Naciśnij w banner promocyjny „Odbierz swój głośnik JBL Flip 3”
Pobierz kod, który upoważni Cię do odbioru głośnika.
Lista sklepów, w której należy kupić smartfon aby otrzymać głośnik:
EURO-net Sp. z o.o.
Media Expert (TERG S.A.)
Media Markt oraz Saturn (Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.)
NEONET S.A.
Komputronik S.A.
x-kom sp. z o.o.
Samsung Brandstores oraz sklepsamsung.pl (I-Terra Sp. z o.o.)
Vobis (I-Terra Sp. z o.o.)

Samsung Brandstores (Matrix Media Sp. z o.o.)
matrixmedia.pl (Matrix Media Sp. z o.o.)
MORELE.NET Sp. z o.o.
Redcoon.pl sp. z o.o.
Auchan Polska sp. z o.o.
Max Elektro (Galicja Tomaszek sp. z o.o.)

Inne informacje na temat smartfonów Samsung Galaxy A6 i A6+:
Samsungi Galaxy A6 i A6+ oficjalnie w polskich sklepach (ceny)
Samsung Galaxy A6+ za 1599 zł
Samsung zaprezentował Galaxy A6 i A6+
Załączniki do pobrania
Regulamin Promocji "Muzyczny Galaxy A6+" [200 KB]
Regulamin Promocji "odkup" [200 KB]

