
 
 

Pravidla Soutěž S23 

 

Účelem dokumentu (dále jen „pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel marketingové 

kampaně „Soutěž S23“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem závazně upravující 

pravidla akce na území České republiky | Slovenské republiky. Tato pravidla mohou být 

změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Pořadatelem marketingové kampaně nebo Akce je společnost Samsung 

Electronics Czech and Slovak, s.r.o., IČO: 289 87 322, DIČ: CZ28987322, se sídlem: 

V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku 

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

1.2. Organizátor organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 13. 03. 2023 do 23:59 hodin 

dne 15. 04. 2023 (dále jen „Doba konání“) na území České republiky a Slovenské 

republiky marketingovou kampaň zvanou „Soutěž 23“ (dále jen „Akce“) a tímto 

stanoví pravidla a podmínky Akce, které jsou k dispozici na internetové stránce 

www.samsung.com/cz/soutez-s23/ | www.samsung.com/sk/sutaz-s23/  

1.3. Akce se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „účastník“). Osoba 

mladší 18 let se může Akce účastnit pouze v případě souhlasu zákonného 

zástupce takovéto osoby. 

 

2. Pravidla Akce 

2.1. Účastník se svým souhlasem zapojí do Akce, ve které je Účastník oprávněn se 

zúčastnit losování o věcné ceny od Organizátora při nákupu nového telefonu z 

řady Samsung Galaxy S23. 

2.2. Při koupi modelu z řady Samsung Galaxy S23 na internetovém obchodu 

Organizátora (www.samsung.com/cz | www.samsung.com/sk ) v období od 01. 03. 

2023 do 15. 04. 2023 je Účastník oprávněn zúčastnit se Akce. Modely, jejichž 

nákupem se Účastník stane způsobilým zúčastnit se akce, jsou specifikovány 

v bodě 2.16 těchto Pravidel (dále jen „Modely“). 

2.3. Účastník, který zakoupí Model, je oprávněn se po nákupu zaregistrovat na stránce 

https://my-samsung.com/cz/mysamsung/offers/#/MB57UDEGGEHGQ/ | (SK web) 

a touto registrací se zapojit do Akce 

2.4. Účastník je povinen úplně a pravdivě vyplnit a odeslat kontaktní údaje (jméno, 

příjmení, adresa, telefonní číslo a email) a údaje o zakoupeném Modelu (IMEI, 

model telefonu, kopie faktury) (dále jen „registrace“). Odesláním těchto údajů 

Účastník vyjádří souhlas s těmito podmínkami a stává se oprávněným zúčastnit se 

Akce podle těchto pravidel. 

http://www.samsung.com/cz/soutez-s23/
http://www.samsung.com/sk/sutaz-s23/
http://www.samsung.com/cz
http://www.samsung.com/sk
https://my-samsung.com/cz/mysamsung/offers/#/MB57UDEGGEHGQ/


 
 

2.5. Organizátor informuje Účastníka o úspěšné registraci a tím i zapojení do Akce 

odesláním marketingového oznámení emailem (dále jen „oznámení o registraci“).  

2.6. Účastník ručí za správnost údajů uvedených v registraci. V případě, že Účastník 

uvede nepřesnou nebo neexistující mailovou adresu, není Organizátor povinen 

takového Účastníka kontaktovat jiným způsobem za účelem zjištění správné 

mailové adresy. 

2.7. Organizátor není povinen zaslat Účastníkovi více Oznámení o registraci a 

neodpovídá za případné nedoručení Oznámení o registraci z důvodů překážek na 

straně Účastníka, jako je zejména, ne však výhradně, zachycení Oznámení o 

registraci Organizátora jako Spam, případně plná mailová schránka Účastníka a 

jiné 

2.8. V případě, že Účastník neobdrží od Organizátora Oznámení o registraci, není 

taková Registrace považována za řádně dokončenou a Účastník je oprávněn 

Registraci opakovat pro úspěšné zařazení do Akce. 

2.9. Pro účast v Akci je dále Účastník povinen platně a pravdivě vyplnit všechny 

povinné údaje ve svém Samsung účtu (Samsung Account) zejména jméno, 

příjmení a e-mailovou adresu. V případě, že Účastník nemá zatím zřízen Samsung 

účet (Samsung Account), je povinen si jej před účastí v soutěži zřídit, resp. platně 

se registrovat do Samsung účtu (Samsung Account) a vyplnit pravdivě všechny 

povinné údaje zejména jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Účastník je dále 

povinen se zapojit do Programu odměn Samsung (dále jen „Samsung Rewards“) 

pro účast v Akci 

2.10. Účastník je povinen být při vytváření objednávky na Model přihlášen do 

svého Samsung účtu a je povinen vyjádřit souhlas s podmínkami Samsung 

Rewards. 

2.11. Věcné ceny, které je Účastník oprávněn obdržet na základě Akce jsou 

následující: 

2.11.1. 65" Neo QLED 8K TV QE65QN800B (QE65QN800BTXXH) 

2.11.2. 55" OLED 4K QE55S95B (QE55S95BATXXH) 

2.11.3. The Freestyle (SP-LSP3BLAXXH) 

2.11.4. Galaxy Tab S8 (SM-X700NZAAEUE) 

2.11.5.  32" Odyssey Gaming monitor G65B (LS32BG650EUXEN) 

2.11.6. Galaxy Watch5 Pro (SM-R920NZKAEUE) 

2.11.7. Galaxy Buds2 Pro (SM-R510NZAAEUE) 

2.11.8. Externí SSD T7 Touch 1 TB (MU-PC1T0K/WW) 

2.11.9. Body Samsung Rewards v nominální hodnotě 2000 CZK | 80 € 

2.11.10. Body Samsung Rewards v nominální hodnotě 1000 CZK | 40 € 

(dále jen „Věcné ceny“ nebo „Výhra“) 

2.12. Věcné ceny budou losovány ve výše uvedeném pořadí odshora 

2.13. Účastník, který se stane výhercem hmotných Věcných cen, obdrží unikátní 

kód do českého internetového obchodu samsung.com/cz nebo slovenského 



 
 

internetového obchodu samsung.com/sk Pořadatele na základě země Registrace, 

kterou se Účastník zapojí do Akce 

2.14. Organizátor výslovně uvádí, že Věcné ceny není povinen proplatit 

v hotovosti a Účastník není výslovně oprávněn tyto Věcné ceny dále prodat. 

V případě zjištění porušení tohoto ustanovení je Organizátor oprávněn vymáhat 

po Účastníkovi hodnotu Věcné ceny, kterou měla Věcná cena v okamžiku 

slosování, a to i soudní cestou. Výherce je oprávněn uplatnit právo z vady, a to 

v souladu s Reklamačním řádem Organizátora 

2.15. Účast v Akci nezakládá Účastníkovi právní nárok na poskytnutí Výhry 

Organizátorem a není možné Výhru vymáhat soudní cestou 

2.16. Modely Samsung Galaxy S23, jejichž koupí se Účastník stává způsobilý 

účastnit se Akce: 

SM-S911BLIGEUE SM-S916BZEDEUE SM-S918BZEHEUE 

SM-S911BZGGEUE SM-S916BZKGEUE SM-S918BZEDEUE 

SM-S911BZEGEUE SM-S916BZKDEUE SM-S918BZGHEUE 

SM-S911BZKDEUE SM-S916BLIGEUE SM-S918BZKHEUE 

SM-S911BZEDEUE SM-S916BZGDEUE SM-S918BZGPEUE 

SM-S911BZKGEUE SM-S916BZEGEUE SM-S918BZKDEUE 

SM-S911BLIDEUE SM-S916BLIDEUE SM-S918BZKPEUE 

SM-S911BZGDEUE SM-S916BZGGEUE SM-S918BZGDEUE 

 SM-S918BLIDEUE SM-S918BLIHEUE 

 

2.17. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení výherce s 

uvedením Výhry, a to v rámci všech svých marketingových aktivit. Účastník 

vstupem do soutěže potvrzuje, že se zveřejněním svého jména, příjmení a výhry 

souhlasí. 

2.18. Organizátor je oprávněn vyřadit z Akce takové Účastníky, kteří: 

2.18.1. Neobdrží Oznámení o registraci od Organizátora 

2.18.2. Nesplní podmínky Akce uvedené v těchto Pravidlech 

2.18.3. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se 

dopustí podvodného jednání v souvislosti s Akcí 

2.18.4. Uvedou v Akci nepravdivé nebo neúplné informace 

2.18.5. Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi, 

jakož i k osobám s Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně 

jejich příbuzných a osob jim blízkých. 

2.19. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu 

nákladů či škody, která by mu mohla účastí v Akci vzniknout 

2.20. Organizátor výslovně upozorňuje Účastníky, že tato Akce je určena 

výhradně pro fyzické osoby 

2.21. Pokud Účastník nedosáhl plnoletosti, musí v případě vylosování předložit 

souhlas zákonného zástupce s účastí v Akci 



 
 

2.22. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené 

výherci v souvislosti s užíváním Výhry 

 

3. Určení výherce a doručení výhry 

3.1. Účastník, který splnil podmínky pro účast v Akci uvedené v těchto podmínkách, se 

zařadí do slosování o Věcné ceny 

3.2. Organizátor vybere celkem 10 výherců (rozdá celkem 10 ks Výher) pro každou 

zemi zvlášť (Česká republika, Slovensko) 

3.3. Každý Účastník se může do Akce zapojit vícekrát po Dobu konání Akce a tím 

zvýšit svou šanci na slosování 

3.4. Organizátor přiřadí každému IMEI číslu Modelu, u kterého se Účastník rozhodne 

nevyužít své právo odstoupit od Kupní smlouvy a koupí kterého se Účastník 

zúčastnil Akce (dále jen „Registrovaný model“) po Dobu trvání akce pořadové 

číslo od 1 dále vždy po celých číslech (dále jen „Pořadové číslo“). 

3.5. Výběr výherce proběhne prostřednictvím náhodného mechanizmu, a to nejdříve 

15 dnů po skončení Doby konání Akce, nejpozději však do 07. 05. 2023 23:59 

3.6. Výhercem se stává Účastník, který bude Organizátorem vylosován 

prostřednictvím náhodného mechanizmu (dále jen „Výherce“). Zjistí-li 

Organizátor, že Výherce nesplňuje podmínky Akce, nemá nárok na Výhru a 

Organizátor je oprávněn, ne však povinen, vylosovat náhradního Výherce 

3.7. Výběr Výherce proběhne pomocí generátoru náhodných čísel, kdy bude 

vygenerováno náhodné číslo z celkového počtu Registrovaných modelů (dále jen 

„Náhodné číslo“). Účastník, jehož Pořadové číslo Registrovaného modelu bude 

shodné s Náhodným číslem, se stává Výhercem dané losované Výhry. 

3.8. Pokud bude Účastník Výhercem předchozí Výhry a zároveň při losování další 

Výhry v pořadí bude Pořadové číslo takového Účastníka shodné s Náhodným 

číslem, nezískává takový Účastník nárok na další Výhru a Organizátor je oprávněn, 

ne však povinen, losovat náhradního Výherce. 

3.9. Účastník, který se stane Výhercem, bude Organizátorem o této skutečnosti 

informován marketingovým oznámením – mailem, v rámci něhož obdrží Výherce 

unikátní kód na Výhru 

3.10. Organizátor je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení Výherce na svých 

webových stránkách a také v aplikace Samsung Members 

3.11. Organizátor je povinen oznámit Výhru Výherci prostřednictvím 

marketingového oznámení – mailem (dále jen „oznámení“) a předat v Oznámení 

Účastníkovi unikátní kód na Výhru, v případě hmotné Výhry, do 7 dnů ode dne 

výběru Výherce, nejpozději však do 14. 05. 2023 23:59 

3.12. Organizátor není povinen zaslat Výherci více Oznámení o Výhře a 

neodpovídá za případné nedoručení Oznámení o Výhře z důvodů překážek na 

straně Výherce, jako je zejména, ne však výhradně, zachycení Oznámení 

Organizátora jako Spam, případně plná mailová schránka Výherce a jiné. 



 
 

3.13. Výherce ručí za správnost údajů uvedených v Registraci. V případě, že 

Výherce uvede nepřesnou nebo neexistující mailovou adresu, není Organizátor 

povinen takového Výherce kontaktovat jiným způsobem za účelem zjištění 

správné mailové adresy, Výhra tímto propadá a Organizátor nebude losovat 

náhradního Výherce. 

3.14. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání 

 

4. Objednávka a doručení výhry 

4.1. Výherce je povinen uplatnit unikátní kód výhradně v elektronickém obchodě 

Organizátora, a to vytvořením a řádným dokončením objednávky na Výhru. 

Organizátor doručí Výherci objednávku s Výhrou způsobem, který je obvyklým a 

který je definovaný v obchodních podmínkách Organizátora pro standardní 

doručování objednávek uskutečněných v elektronickém obchodě Organizátora. 

4.2. Výherce je povinen uplatnit unikátní kód na Výhru na českém internetovém 

obchodu Organizátora www.samsung.com/cz nebo slovenském internetovém 

obchodu Organizátora www.samsung.com/sk na základě země nákupu modelu a 

uskutečnil Registraci. 

4.3. V případě hmotné výhry Výherce uplatní unikátní kód tím způsobem, že Výhru 

vloží do košíku na www.samsung.com/cz nebo www.samsung.com/sk. V košíku 

uplatní unikátní kód, který Výherce obdrží v Oznámení, v němž Organizátor 

informuje Výherce o výhře. Unikátní slevový kód zlevní Výherci Výhru na 1 Kč | 1 

cent. Výherce musí řádně dokončit takto vytvořenou objednávku. 

4.4. Podmínkou získání hmotné Výhry je, aby Výherce zaplatil 1 Kč | 1 cent při 

dokončení objednávky pro doručení Výhry přes internetový obchod 

www.samsung.com/cz nebo www.samsung.com/sk. Bez úhrady 1 Kč | 1 centu 

ztrácí Výherce nárok na Výhru. 

4.5. Při objednávaní Výhry je Výherce povinen postupovat v souladu s obchodními 

podmínkami Organizátora uvedenými na 

https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/cz/p6_gro1/p6_initial_fo

oter/samsung_eshop_obchodni_podminky_final.pdf | 

https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/sk/p6_gro1/p6_initial_fo

oter/samsung_eshop_obchodni_podminky_final.pdf  a těmito pravidly Akce. 

4.6. Výherce je povinen v případě vytvoření objednávky za účelem obdržení Výhry 

vložit do objednávky výhradně předmět Výhry. Je výslovně zakázáno přidávat 

jakékoli další produkty nebo příslušenství do objednávky. Pokud má Výherce 

zájem objednat si další produkty nebo příslušenství, je tak povinen učinit v jiné 

objednávce, ve které nebude obsažena Výhra. 

4.7. V případě Výhry bodů Samsung Rewards obdrží Výherce Samsung Rewards body 

v ekvivalentu nominální hodnoty Výhry a to do 14 dnů ode dne slosování, 

nejpozději však do 21. 5. 2023 

http://www.samsung.com/cz
http://www.samsung.com/sk
http://www.samsung.com/cz
http://www.samsung.com/sk
http://www.samsung.com/cz
http://www.samsung.com/sk
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/cz/p6_gro1/p6_initial_footer/samsung_eshop_obchodni_podminky_final.pdf
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/cz/p6_gro1/p6_initial_footer/samsung_eshop_obchodni_podminky_final.pdf
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/sk/p6_gro1/p6_initial_footer/samsung_eshop_obchodni_podminky_final.pdf
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/sk/p6_gro1/p6_initial_footer/samsung_eshop_obchodni_podminky_final.pdf


 
 

4.8. Body Samsung Rewards budou Výherci, který obdrží Výhru v podobě Samsung 

Rewards bodů připsány na Samsung účet, který Výherce použil při dokončení 

objednávky na Model. 

4.9. V případě, že při vytváření objednávky na Model nebyl Výherce přihlášen do 

svého Samsung Účtu a/nebo nevyjádřil souhlas s podmínkami Programu odměn 

Samsung, není takový Výherce způsobilý obdržet Výhru v podobě bodů Samsung 

Rewards a Organizátor není povinen poskytnou takovému Výherci náhradu za 

Výhru. 

4.10. V případě výhry Samsung Rewards bodů se řídí tyto Samsung Rewards 

body samostatnými všeobecnými podmínkami Programu odměn Samsung 

uvedenými na www.samsung.com/cz/rewards/ | www.samsung.com/sk/rewards/ 

4.11. Nebude-li objednávka s Výhrou řádně dokončena, Výhra tímto propadá a 

Organizátor nebude losovat náhradního Výherce. 

4.12. Nebude-li zásilka s Výhrou Výhercem převzata, Výhra tímto propadá a 

Organizátor nebude losovat náhradního Výherce. 

4.13. V případě, že Výherce využije právo odstoupení od Kupní smlouvy, ve které 

bude Výherci doručena Výhra, Výhra tímto propadá a Organizátor nebude 

losovat náhradního výherce. 

4.14. V případě, že Výhra nebude v elektronickém obchodě Organizátora 

dostupná od okamžiku doručení unikátního kódu Oznámením Výherci pro 

uplatnění výhry, je Výherce oprávněn kontaktovat Organizátora s informací o 

budoucí dostupnosti. V případě, že Výhra nebude dostupná do konce platnosti 

unikátního slevového kódu, 15. 06. 2023, a/nebo Výherce si výslovně bude přát 

obdržet Výhru bezprostředně, je Organizátor oprávněn nabídnout Výherci 

náhradní produkt ze stejné kategorie jako Výhru, a to ve stejné nebo nižší 

hodnotě jako je hodnota Výhry v okamžiku doručení unikátního kódu Výherci. 

V případě, že Výherce bude souhlasit s doručením náhradního produktu 

v případě nedostupnosti Výhry, nemá nárok na náhradu rozdílu hodnoty Výhry a 

náhradního produktu a není možné tento rozdíl vymáhat soudní cestou. Výherce 

zároveň nemá právo vybrat si náhradní produkt ve vyšší hodnotě jako je hodnota 

Výhry, a to ani v případě, kdy Výherce projeví vůli doplatit rozdíl mezi hodnotou 

Výhry a náhradního produktu. 

4.15. Nebude-li unikátní slevový kód na Výhru ze strany Výherce uplatněn, Výhra 

tímto propadá a Organizátor nebude losovat náhradního výherce. 

4.16. Platnost unikátního kódu je do 15. 06. 2023, v případě že Výherce do této 

doby neuplatní unikátní kód na Výhru, Výhra tímto propadá a Organizátor 

nebude losovat náhradního výherce. 

4.17. V případě vypršení platnosti unikátního kódu nemá Výherce nárok na 

náhradu neplatného kódu. 

4.18. Výherce je povinen zdanit Výhry podle příslušeného právního předpisu 

země Výherce 

 

http://www.samsung.com/cz/rewards/


 
 

 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Organizátor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu 

elektronických zpráv. 

5.2. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných 

informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobené lidským 

faktorem či technickou chybou 

5.3. Organizátor si vyhrazuje právo měnit pravidla Akce a případně Akci bez náhrady 

zrušit. 

5.4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Akci 

5.5. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Akce ty účastníky, kteří: 

5.5.1. Nesplní pravidla Akce; 

5.5.2. K platbě použijí kartu, které nejsou oprávnění držitelé; 

5.5.3. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se 

dopustí podvodného jednání v souvislosti s Akcí; 

5.5.4. Uvedou v Akci nepravdivé nebo neúplné informace. 

5.6. V případě vyloučení účastníka Akce nemá účastník právo na náhradu nákladů či 

škody, která by mu tím mohla vzniknout. 

5.7. Akce se dále řídí platnými Všeobecnými obchodní podmínkami a Reklamačním 

řádem Organizátora. 

5.8. Úplná a přesná pravidla a podmínky Akce jsou dostupné na webových stránkách 

www.samsung.com/cz/soutez-s23/ | www.samsung.com/sk/sutaz-s23/  

5.9. Akce se řídí českým právem 

5.10. Informace o zpracování osobních údajů: 

www.samsung.com/cz/info/privacy/ | https://www.samsung.com/sk/info/privacy/ 

5.11. V případě, že Účastník v rámci Akce získá body Samsung Rewards, řídí se 

tyto Samsung Rewards body samostatnými všeobecnými podmínkami Programu 

odměn Samsung uvedenými na www.samsung.com/cz/rewards/ | 

www.samsung.com/sk/rewards/ 

5.12. Tato Pravidla nabývají účinnost dnem 13. 03. 2023 
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