
ООО « Самсунг Електронікс Україна Компані»  
ОГРН 5067746785882, ИНН 7703608910 
Адреса: 01032, м. Київ, 
вул. Льва Толстого, б.57 

 
* Дзвінок безкоштовний для всіх операторів України. 

Короткі умови: 

 
1. Додаткова гарантія надана Товариством з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна 

Компані» (далі «Компанія») в період акції, надає Споживачеві право на подовження гарантійного терміну на 

Виріб на умовах, вказаних в гарантійному талоні, на 1 календарний рік (далі «Додатковий період гарантії»), 

усунення недоліків виробів Samsung в Авторизованих Сервісних Центрах (далі «АСЦ») протягом строку дії 

Додаткового періоду гарантії на умовах, еквівалентних гарантійному талону, без справляння Додаткової плати 

за ремонт та замінені запасні частини (далі «Сервісне обслуговування»). 

2. Додатковий період гарантії дійсний за умови його реєстрації впродовж 14 (чотирнадцяти) днів з моменту 

придбання, а також при пред’явленні документу про купівлю виробу (касовий чек/товарна накладна) при 

зверненні до АСЦ Samsung. 

3. Строк дії Додаткового періоду гарантії відраховується з дня закінчення основного гарантійного терміну, 

встановленого Виробником на Виріб, та діє впродовж 1 календарного року. 

4. Дія Додаткового періоду гарантії поширюється на виріб, який експлуатується відповідно до інструкції 
користувача, виданої виробником, та не може бути використаний для іншого виробу. 

5. Заміна у виробі несправних частин (деталей, вузлів) в період Сервісного обслуговування не веде до 

встановлення нового гарантійного строку на виріб або нового строку Сервісного обслуговування чи його 

продовження на весь виріб або на замінені частини. Гарантійний строк на відремонтований виріб або на 
замінену його частину триває до закінчення строку дії Додаткового періоду гарантії. 

6. У випадку виявлення недоліків у виробі (в т.ч. прихованих недоліків, за виключенням ознак механічних 

пошкоджень) власник виробу гарантії звертається за усуненням таких недоліків до АСЦ в Україні, що має 
авторизацію на усунення таких недоліків. 

7. При прийомі виробу АСЦ оформлює квитанцію на Сервісне обслуговування, а інформація про кожне звернення 

до АСЦ заноситься до електронної бази обліку ремонтів. Така інформація може включати в себе модель, 

серійний номер, дату виробництва виробу, дату звернення та інші дані. Квитанція підтверджує факт 
отримання виробу АСЦ, та є підставою для повернення виробу після надання Сервісного обслуговування. 

8. Здійснюючи активацію Додаткового періоду гарантії Ви підтверджуєте, що ознайомились с повними умовами 

викладеними  на сайті 

Активувати Додатковий період гарантії  можна за телефоном гарячої лінії 0-800-502-000* або надіславши 

листа на електронну адресу sms.seu@samsung.com. Дані, що необхідні для реєстрації: 

 модель; 

 серійний номер або IMEI (для Смартфонів та Планшетів); 

 дата придбання Виробу; 
 ПІБ. 
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