
Steps for Samsung Galaxy Z Fold3 | Flip3 Buy & Try 
 

 
1. Αγόραστε κάποιο από τα Samsung Galaxy Z Fold3 | Flip3 από τα συμμετέχοντα καταστήματα 

στην Ελλάδα κατά το διάστημα από 20/09/2021 έως 31/10/2021.  
2. Αφού αγοράσετε και δοκιμάσετε τη συσκευή μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να την 

κρατήσετε, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να την επιστρέψετε σύμφωνα με τους Όρους και 
τις Προϋποθέσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. 

3. Πριν την επιστροφή της συσκευής θα πρέπει να προβείτε σε επαναφορά της συσκευής στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις (Factory Reset), η οποία θα οδηγήσει στην οριστική διαγραφή όλων 
των αρχείων, δεδομένων, επαφών, προγραμμάτων, λογισμικών, εφαρμογών κλπ («Δεδομένων») 
που αποθηκεύονται στη συσκευή και εφόσον το επιθυμείτε, να έχετε κάνει προηγουμένως 
αντίγραφο ασφαλείας όλων των Δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σε δικό σας 
ξεχωριστό μέσο αποθήκευσης. H Samsung δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν 
απώλεια, ζημιά, καταστροφή, αλλοίωση δεδομένων ή πληροφοριών. Τα Καταστήματα δεν θα 
παραλαμβάνουν συσκευές στις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

4. Το Κατάστημα θα ελέγξει ότι η συσκευή είναι πλήρως λειτουργική, ήτοι, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά:  
• Η συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται. 

• Η συσκευή θα πρέπει να είναι στην αρχική της κατάσταση, πλήρης με όλα τα εξαρτήματά της. Επίσης η συσκευασία 

της θα πρέπει να είναι άθικτη και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά έγγραφα. 

• H συσκευή δεν θα πρέπει να φέρει φθορές, ρωγμές, να λείπουν πλαστικά/μεταλλικά μέρη ή/και πλήκτρα ή άλλα 

εξαρτήματα σε οποιοδήποτε σημείο της. Τα αναπόσπαστα μέρη της συσκευής δεν θα πρέπει να λείπουν. 

• Η οθόνη πρέπει να λειτουργεί και να ενεργοποιείται σωστά και πλήρως και να μην φέρει οιουδήποτε είδους φθορά, 

εκδορές, σπασίματα κλπ., να μην εμφανίζει γραμμές ή να λείπουν πίξελ και πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική. 

• Δεν θα πρέπει να έχει γίνει κάποια τροποποίηση στο hardware και software της συσκευής. 

5. Εάν η συσκευή και η συμμετοχή σας πληροί τις προϋποθέσεις θα λάβετε ως αντάλλαγμα την αξία 
αγοράς της συσκευής.  

 

*Η διαδικασία και οι επιμέρους όροι της  αγοράς και επιστροφής των συσκευών καθορίζονται από τα 
συμμετέχοντα Καταστήματα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται σε αυτά για περισσότερες 
πληροφορίες. 
**Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην προσφορά πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Σε 
περίπτωση που η συμμετοχή καταχωρήθηκε σε στοιχεία ή με συνοδευτικά έγγραφα νομικού προσώπου, 
με την επιστροφή της συσκευής ο αιτών δηλώνει και εγγυάται ότι νομιμοποιείται σχετικά ή ότι διαθέτει 
κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στο προωθητικό πρόγραμμα για λογαριασμό και εξ 
ονόματος του νομικού προσώπου, της Διοργανώτριας ουδεμίας ευθύνης φερούσης. 
*** Κατά την επιστροφή της συσκευής θα πρέπει να προσκομιστεί το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς. 
 
 


