
Pravidla kampaně „Sleva 1500 Kč na sérii Z Fold4 a Z Flip4 v mobilní aplikaci Samsung 

Members“ 

Všeobecné informace 

1. Organizátor Kampaně: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 

2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 158046 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor 

Kampaně“).  

2. Prodávající zapojení do kampaně:  

 Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ:  27082440, eshop: 

www.Alza.cz  

 Electro World s.r.o., Chlumecká 1531, 198 19 Praha 9,  IČO: 26488361, eshop: 

www.electroworld.cz  

 MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., Spálená 101/37, 110 00 Praha 1, IČO: 25770471, eshop: 

www.mp.cz 

 Smarty CZ a.s., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČO: 24228991, eshop: www.smarty.cz  

 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČO: 49973053, eshop: 

www.datart.cz 

 SETOS spol. s r.o., Náchodská 2396/21, 193 00 Praha 9, IČO: 46352163, eshop: 

www.ispace.cz  

 NetComp, spol. s.r.o., Bělehradská 47, 120 00 Praha 2, IČO: 25144413, eshop: 

www.huramobil.cz  

 (dále jen „Prodávající“).  

 

Prodej zařízení zapojených do kampaně podle článku 5) těchto pravidel se koná výlučně v souladu s 

všeobecnými obchodními podmínkami prodávajících zapojených do kampaně. Ty regulují práva a 

povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a Účastníkem 

kampaně – kupující spotřebitel. Předmětem kupní smlouvy je zakoupení přístroje na internetových 

stránkách prodávajícího. 

 

3.  Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s 

trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická 

osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (např. OSVČ, obchodní 

společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti 

v Kampani. Osoby mladší 18 let se mohou Kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem 

zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném poměru či osoby 

blízké s Organizátorem nebo Zprostředkovatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a 

prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 6a), které se podílejí na jakékoliv 

marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i osoby v jakémkoliv 

příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 

Občanského zákoníku. 

 

4. Kampaň probíhá od 10. 8. 2022 15:00 hod do 12. 8. 2022 23:59 (včetně. V tomto období je nutné 

projevit zájem o účast v Kampani postupem stanoveným v čl.6) a 7). V období od od 10. 8. 2022 

15:00 hod do 12. 8. 2022 23:59 hod bude v aplikaci Samsung Members v sekci Výhody dostupný 

kupónu na slevu 1500 Kč. Ve stejném období je nutné použít kupón v jednom z prodávajících 

elektronických obchodů uvedených v článku 2). Po tomto datu nebude možné získat kupón na slevu 

1500 Kč včetně DPH skrze aplikaci Samsung Members nebo uplatnit unikátní kód v elektronickém 

obchodě prodejce. 

 

5. V rámci Kampaně je možné získat slevu 1500 Kč včetně DPH pouze na nákup nových přístrojů modelu 

Samsung Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4, zakoupených v eshopu Prodávajících uvedených v článku 

2) těchto pravidel.  Označení přístrojů pro autorizovanou distribuci v ČR je: 

Model Item Ram/Storage CZ Color 

Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BLBGEUE 8GB/128GB Modrá 

Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BLBHEUE 8GB/256GB Modrá 
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Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BLVGEUE 8GB/128GB Fialová 

Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BLVHEUE 8GB/256GB Fialová 

Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BZAGEUE 8GB/128GB šedá 

Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BZAHEUE 8GB/256GB šedá 

Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BZAPEUE 8GB/512GB šedá 

Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BZDGEUE 8GB/128GB Zlatá 

Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721BZDHEUE 8GB/256GB Zlatá 

Samsung Galaxy Z Fold4 5G SM-F936BZABEUE 12GB/256GB Šedozelená 

Samsung Galaxy Z Fold4 5G SM-F936BZACEUE 12GB/512GB Šedozelená 

Samsung Galaxy Z Fold4 5G SM-F936BZANEUE 12GB/1TB Šedozelená 

Samsung Galaxy Z Fold4 5G SM-F936BZEBEUE 12GB/256GB Béžová 

Samsung Galaxy Z Fold4 5G SM-F936BZECEUE 12GB/512GB Béžová 

Samsung Galaxy Z Fold4 5G SM-F936BZKBEUE 12GB/256GB Černá 

Samsung Galaxy Z Fold4 5G SM-F936BZKCEUE 12GB/512GB Černá 

Samsung Galaxy Z Fold4 5G SM-F936BZKNEUE 12GB/1TB Černá 

 

6. Podmínky pro účast v Kampani a postup získaní slevy 1500 Kč včetně DPH (musí být splněné 

kumulativně): 

 

a) Účastník si musí objednat a následovně koupit některý z Přístrojů Samsung uvedených v článku 

5) těchto pravidel u jednoho z prodávajících na území České republiky v čase trvání kampaně 

podle článku 4). Zakoupením Přístroje se rozumí projevení skutečného zájmu o nákup (tzn. Zájem 

uzavřít kupní smlouvu), jehož předmětem je Přístroj. Nákup přístroje se musí uskutečnit v období 

od 10. 8. 2022 15:00 hod do 12. 8. 2022 23:59 hod podle Všeobecných obchodních podmínek 

uvedených na stránkách elektronického obchodu Prodávajících. 

 

b) Slevu 1500 Kč včetně DPH na nákup přístroje u vybraného Prodávajícího může Účastník získat 

výhradně prostřednictvím unikátního kódu, který získá v mobilní aplikaci Samsung Members 

v tabletu Samsung Galaxy Tab nebo telefonu Samsung Galaxy, které podporují aplikaci Samsung 

Members. Aplikace je dostupná Google Play na adrese 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.voc . 

 

c) Pokud Účastník chce získat slevu a nemá založený účet Samsung Account, který je nutný ke 

správnému fungování aplikace Samsung Members, musí si založit účet Samsung Members a 

přihlásit se do aplikace Samsung Members. Účet Samsung Account je napárovaný na zařízení 

Samsung Galaxy a je tvořen jménem a příjmením účastníka, heslem, emailem a datem narození. 

Bez zadání těchto dat nebude účet schválen. Země nebo oblast účtu Samsung musí být vybrána 

pro Českou republiku. Založit Samsung Account může každá fyzická osoba starší 16 let s místem 

bydliště nebo pobytu na území České republiky. V případě účasti osoby do 16 let se může účastnit 

pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce 

 

d) Přístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením hesla. Heslo si Účastník zvolí sám při zakládání 

účtu Samsung Account. Heslo si může Účastník pouději změnit. Podmínky využívání účtu 

Samsung Account jsou zveřejněné na stránce 

https://account.samsung.com/membership/policy/terms  

 

e) Zájem o slevu 1500 Kč Účastník projeví stáhnutím kupónu s unikátním kódem v časti Výhody 

v aplikaci Samsung Members od 10. 8. 2022 15:00 hod do 12. 8. 2022 23:59 hod. Získání kupónu 

s unikátním kódem je možné vykonat výhradně přímo prostřednictvím mobilní aplikace Samsung 

Members v Samsung Galaxy telefonech nebo tabletech podporujících aplikaci Samsung Members. 

Na registraci v aplikaci Sasmung Members je nutné, aby měl přístroj funkční datové připojení 

(data poskytované v Čeké republice, s českou IP adresou) a vložení jen jedné aktivní SIM karty 

od českého operátora. Počet kupónů distribuovaných prostřednictvím aplikace Samsung Members 

je limitovaný na 5000 ks (z toho 4750 kódů je určeno pro Galaxy telefony a 250 kódů je určeno 
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pro Galaxy Tablety). Po vyčerpání tohoto počtu unikátních kódů není možné získat slevu 1500 Kč 

a uplatnit ji prostřednictvím unikátního kódu. Na jeden účet Samsung Account je možné získat 

pouze jeden kupón s unikátním kódem na slevu 1500 Kč. 

 

Uplatnění slevy 1500 Kč 

7. Získaný unikátní kód z kupónu stáhnutého v aplikaci Samsung Members použije Účastník ve 

vybraném eshopu Prodávajícího a vloží tento unikátní kód v objednávce tak aby se mu sleva 1500 

Kč uplatnila v košíku. Prodávající zodpovídá za funkčnost vlastního eshopu v čase kdy má Účastník 

zájem uplatnit unikátní kód a získat slevu 1500 Kč včetně DPH na přístroje uvedené v článku 5) 

těchto pravidel. Organizátor nezodpovídá za nefunkčnost kódu v eshopu žádného Prodávajícího 

z článku 2). 

Ilustrační příklady místa využití kupónu z aplikace Samsung Members v eshopu Prodávajících: 

a) https://www.alza.cz : 

 
 

b) https://www.mp.cz : 

  
c) https://www.electroworld.cz 

 
d) https://www.datart.cz/  

 
e) https://www.smarty.cz/ 

 
 

f) https://www.ispace.cz/ 

 

Závěrečná ustanovení 
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8.  Účastí v kampani každý Účastník přijímá, že organizátor kampaně neodpovídá za technický stav 

nebo kvalitu eshopu prodávajícího, že sleva 1500 Kč není právně vymahatelná a není možné 

požadovat finanční náhradu, není možné ji nahradit jiným věcným plněním nebo jinou 

kompenzací. Sleva 1500 Kč není možné vyměnit za finanční hotovost nebo vyžadovat uvolnění 

jiné slevy, než která je stanovena v kampani. 

9. Organizátor může podle svého uvážení vyhlásit dosavadní průběh kampaně za neplatný z důvodu 

případných technických nebo jiných nepředvídatelných systémových chyb. Pokud z jakéhokoliv 

závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, 

poctivost, poctivost nebo řádný průběh kampaně, nebo kampaň nebude moci pokračovat v plánu, 

organizátor si vyhrazuje právo zrušit tuto kampaň, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto kampaň 

a změnit tyto podmínky kampaně. 

10. Zrušení, ukončení, pozastavení nebo úpravu soutěže nebo změnu pravidel kampaně zveřejní 

organizátor stejným způsobem, kterými zveřejnil tyto pravidla, tj publikace na 

https://www.samsung.com/cz/members/ 

11. 11. Tyto podmínky kampaně budou uloženy v sídle Organizátore a na 

https://www.samsung.com/cz/members/ 

12.  Informace týkající se zpracování osobních údajů organizátory, včetně souvisejících práv, jsou k 

dispozici na adrese https://www.samsung.com/cz/info/privacy/  

13. Vymáhání účasti nebo částky 1500 Kč v kampani soudní cestou je vyloučena. 

14. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkovi v souvislosti 

s použitím či užíváním zakoupeného zařízení. 

15. Organizátor nenese odpovědnost za případné nedoručení e-mailu Účastníkovi kampaně po 

objednávce v eshopu prodávajícího. 

16. Účastí v Kampani Účastník potvrzuje, že se seznámili se zněním těchto pravidel a bere je na 

vědomí v plném rozsahu.  Pro vyloučení pochybností, účastí v kampani se rozumí stáhnutí kupónu 

v aplikaci Samsung Members v době trvání kampaně 

 

Informace o zpracování osobních údajů 

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem v parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká 

republika, IČ: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 158046, 

Samsung CZ může zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu: 

• identifikační údaje, kontaktní údaje uvedené v registračním formuláři, 

• Číslo bankovního účtu, 

• Informace týkající se nového Samsung a starého vykupovaného zařízení. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pro: 

• Registrace účastníka, organizace a vyhodnocování kampaní a plnění práv a povinností pravidel kampaň 

o účasti kampaně. Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovány na základě smlouvy uzavřené s účastníky 

kampaně, po dobu trvání kampaně a následně nezbytné pro ochranu práv Samsung CZ je v souvislosti 

s kampaní na 3 roky od konce kampaně, které se účastník zúčastnil. V případě neposkytnutí osobních 

údajů k tomuto účelu se nebudete moci zúčastnit kampaně. 

• Prezentace výsledků kampaně k účasti v médiích a reklamních materiálů. Osobní údaje pro tento účel 

je zpracován Samsung CZ na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu 3 let, nebo dokud 

souhlasu odvolání. 

• marketingové účely, tj. Nabízet obchod a služby společnosti Samsung, včetně zasílání informací o 

pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i marketing oznámení prostřednictvím 

elektronických prostředků. Osobní údaje pro tento účel je zpracován Samsung CZ na základě souhlasu 

se zpracováním osobních údajů po dobu 3 let, nebo dokud souhlasu odvolání. 

Zpracování dat může osobních kdykoliv odvolat prostřednictvím GDPR podpory https://www.europe-

samsung.com/gdpr/webform/cz, ale není důvod k obavám zákonnost zpracovávání osobních údajů před 

odvolání souhlasu. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, byste si uvědomit, že máte následující práva: 
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• Právo na přístup k osobním údajům, 

• právo na opravu nepřesných nebo nesprávné údaje, 

• právo odstranit data, 

• Právo na přenositelnost údajů 

• Právo žádat o omezení zpracování, 

• Právo na zahájení řízení před orgánem dozoru (ochrana osobních údajů úřadu). Pro více informací 

navštivte https://dataprotection.gov.sk/uoou/; 

• další práva stanovená právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

Dále máte právo vznést proti zpracování z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci. Můžete uplatnit 

svá práva na vyžádání GDPR podporu https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz. 

Kromě společností uvedených, mohou být osobní údaje uvedeny dále přístupné jinými společností 

Samsung. Jako součást dostupnosti osobních údajů další společnosti z této skupiny mohou být přeneseny 

do osobních údajů do třetí země, Korejské republiky, na základě standardních smluvních doložek. Osobní 

údaje poskytnuté mohou být dále přístupný našimi organizátory marketingové kampaně, např. MOBIL 

POHOTOVOST GSM s.r.o., Spálená 101/37, 110 00 Praha 1, IČO: 25770471, Společnost je zapsána v 

Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68662, a dalších 

poskytovatelů služeb v této oblasti jako prostředník nebo jako další zprostředkovatele, pouze v rozsahu 

nezbytném pro poskytování služeb v této oblasti. Ostatní příjemci mohou být způsobilé pro Samsung SR 

a jeho důvěryhodnými poskytovateli služeb. Samsung lze kontaktovat prostřednictvím podpory GDPR 

https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz. Je také možné kontaktovat odpovědnou osobu na 

adrese: 

 

Evropský inspektor ochrany údajů 

Samsung Electronics (UK) Limited 

Samsung dům, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS 

Spojené království 

 

Další informace týkající se zpracování osobních údajů Samsung CZ jsou k dispozici na 

www.samsung.com/cz/info/privacy/. Osobní údaje Procesy jako operátora a Samsung Electronics (UK) 

Limited, sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Spojené království, 

reg. Č.: 03086621 ("Samsung UK") v rozsahu identifikačních údajů, kontaktní údaje uvedené v 

registračním formuláři a informace týkající se nového Samsung a starého odkupovaného zařízení. 

Samsung UK Procesy tyto osobní údaje pro marketingové účely, tj. Nabízet nabídky a služby Samsung, 

včetně zasílání informací o organizovaných akcích, produktech a dalších činnostech, jakož i marketingové 

oznámení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovány 

Samsung UK na základě souhlasu se zpracovávat osobní údaje po dobu 3 let nebo do souhlasu souhlasu. 

Další informace týkající se zpracování osobních údajů Samsung UK, včetně souvisejících práv a kontaktů, 

jsou k dispozici na adrese: 

https://account.samsung.com/membership/pp. 


