
 

 

 

 

AS Citadele banka Eesti filiaal Phone POS kampaania tingimused 

 

Alltoodud tingimuste täitmisel on Citadele klientidel võimalik soetada koostöös AS Citadele banka 
Eesti filiaali partneriga Samsung Electronics Baltics” SIA (registrikood 40003963909) soodustusega 
Samsungi nutitelefon Galaxy XCover 5, Galaxy S21 FE 5G või Galaxy A52s 5G Enterprise Edition.   
1. Kampaania periood: 12.01.2022 – 31.03.2022 (kaasa arvatud). Kampaania piirkond: Eesti Vabariik. 
2. Kampaanias osalemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: 

a. Osaleja on füüsiline või juriidiline isik ning AS Citadele banka Eesti filiaali klient; 
b. Osaleja on sõlminud Citadele Phone POS maksekaartide vastuvõtmise teenuse lepingu 

(edaspidi leping). 
3.  Kõik punktis 2 toodud tingimused täitnud osaleja saab ülal märgitud Samsungi nutitelefoni 
soetamiseks 3 soodustuskoodi, mis edastatakse talle e-posti või SMS teel 3 tööpäeva jooksul peale 
tingimuste täitmist Citadele Phone POS-iga liitumise taotlusesse märgitud kontaktandmetele. 
Sooduskoodid saadetakse automaatselt ainult neile klientidele, kes on andnud nõusoleku 
pakkumiste edastamiseks. 
4. Punktis 2 loetletud tingimused täitnud osaleja, kes ei ole saanud sooduskoode 3 tööpäeva jooksul 
peale lepingu sõlmimist, peab ühendust võtma pangaga. 
5. Soodustuskoodiga saab osaleja soetada Samsungi nutitelefoni järgmise soodustusega (EUR, koos 
käibemaksuga): 

• Galaxy XCover 5 (SM-G525FZKDEEE) – soodustus 84.55 EUR 
• Galaxy S21 FE 5G (128 GB) (SM-G990BLGDEUE, SM-G990BLVGEUE, SM-
G990BLVDEUE, SM-G990BZADEUE) – soodustus 204.90 EUR 
• Galaxy A52s 5G Enterprise Edition (SM-A528BZKCEEE) – soodustus 136.93 EUR 

Nutitelefonide allahindlust kohaldatakse soovitusliku jaehinna alusel. 
6. Täpsemat info kampaanias osalevate nutitelefonide kohta leiab siit: 
https://www.samsung.com/ee/offer/citadelepos/ 
7. Täiendavate soodustuskoodide saamiseks tuleb kaupmehel pöörduda panga poole.  

8. Soodustuskoodi saab kasutada ühe korra Samsungi esinduskaupluses Ülemiste keskuses (Suur-

Sõjamäe 4, Tallinn, 11415) või e-poes https://www.samsung.com/ee/offer/citadelepos kampaania 

tperioodi jooksul. 

9. Soodustuskoodid kehtivad kuni 31.03.2022. Koode ei saa vahetada sularaha ega teiste 

materiaalsete väärtuste vastu. 

10. Osaleja on teadlik, et AS Citadele banka Eesti filiaal töötleb osaleja isikuandmeid osaleja 

kampaanias  osalemise kriteeriumitele vastavuse kontrollimiseks ja kampaania korraldamiseks. 

Osaleja õigused tema isikuandmete töötlemisel, sealhulgas nõusoleku tagasivõtmise õigus, on 

tagatud vastavalt AS Citadele banka Eesti filiaali isikuandmete töötlemise reeglitele, mis on 

kättesaadavad aadressil https://www.citadele.ee/et/support/personal-data/terms/  

11. Kampaania tingimustele kohaldub Eesti õigus. AS Citadele banka Eesti filiaalil on õigus kampaania 

tingimusi muuta. AS Citadele banka Eesti filiaal teatab sellistest muudatustest oma veebilehel 

https://www.citadele.ee/et/business/phonepos/. 
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