
PRAVIDLA SOUTĚŽE o projektor The Freestyle 

„Vyhrajte projektor The Freestyle“ 

 

Této soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 16ti let a splňující podmínky uvedené v těchto 

pravidlech! 

  

1. Organizátor 

  

Organizátorem této soutěže je společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V 

parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

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

  

2. Soutěžící 

  

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 16ti let s bydlištěm nebo doručovací adresou v 

České republice, která splní tyto podmínky soutěže. Osoba starší 16ti let a současně mladší 18ti let se 

může stát soutěžícím pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 

Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru či jsou osoby blízké k Organizátorovi 

a k dalším společnostem, které se na soutěži podílí, a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či 

obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

  

3. Obsah a trvání soutěže, výběr výherce 

  

Do soutěže se zapojíte, pokud se v období od 5.1.2022 do 19.1.2022 (včetně) zaregistrujete na 

předregistrační stránce pro možnost získání bližších informací o produktu projektor The Freestyle, tj. 

vyplníte a odešlete registrační formulář tohoto nového produktu na  

https://www.samsung.com/cz/projectors/the-freestyle/the-freestyle-pre-registration/  

https://www.samsung.com/cz/projectors/the-freestyle/the-freestyle-pre-registration/


Předregistrací se rozumí projevení skutečného zájmu o získání bližších produktových informací o 

projektoru The Freestyle, a to prostřednictvím vyplnění a odeslání registračního formuláře na výše 

uvedené webové stránce. Organizátor upozorňuje, že realizací předregistrace nedochází k uzavření 

kupní smlouvy ohledně projektoru The Freestyle, jde pouze o projevení zájmu soutěžícího o získání 

bližších produktových informací o projektoru Freestyle. Po úspěšném odeslání předregistračního 

formuláře obdrží soutěžící e-mail s potvrzením (před)registrace.  

Soutěž probíhá v období od 5.1.2022 do 19.1.2022 (včetně). 

Výhercem se stává ten soutěžící, který splnil všechny podmínky pro účast v soutěži, a zároveň ten, 

jehož předregistrace projektoru The Freestyle dle těchto pravidel soutěže (tj. odeslání registračního 

formuláře ze strany soutěžícího) byla uskutečněna v době trvání soutěže (tj. od okamžiku zahájení 

soutěže) v pořadí jako 180. (jednostoosmdesátá). V případě, že v době trvání soutěže nebude 

dosaženo 180 registrací, výhru obdrží poslední řádně zaregistrovaný soutěžící.   

V rámci soutěže bude vybrán 1 výherce (tj. jeden soutěžící, který bude 180. předregistrovaným 

uchazečem o projektor The Freestyle). 

Výherce bude vyhlášen do 31.1.2022 (po skončení soutěže), a to na facebookových stránkách 

společnosti Samsung. Výherci bude tato informace oznámena prostřednictvím emailu, společně s 

instrukcemi k předání výhry. Výherce musí svůj nárok na výhru uplatnit do 10 pracovních dnů od 

okamžiku, kdy byl vyhlášen výhercem, a to soukromou zprávou odeslanou na e-mailovou adresu: 

info@samsung.cz. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, kteří nesplňují 

podmínky uvedené v těchto pravidlech, anebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže (např. 

osoba mladší 18ti let se soutěže zúčastní bez souhlasu zákonného zástupce, popř. tento souhlas bez 

zbytečného odkladu Organizátorovi na výzvu neprokáže). 

4. Výhra 

Výherce získá 1x projektor The Freestyle. 

Více o projektoru The Freestyle:  

https://www.samsung.com/cz/projectors/the-freestyle/the-freestyle-sp-lsp3blaxxh 

 

5. Doručení výhry 

  

Poté, co výherce v souladu s čl. 3 těchto pravidel uplatní svůj nárok na výhru, budou výherci oznámeny 

detaily o výhře a způsobu předání. Výherce souhlasí s tím, že pokud se s Organizátorem nedohodne 

https://www.samsung.com/cz/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds-pro-silver-sm-r190nzsaeue/
https://www.samsung.com/cz/projectors/the-freestyle/the-freestyle-sp-lsp3blaxxh


jinak, musí si výhru osobně převzít na adrese sídla Organizátora V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, 

Česká republika, a to nejdříve po 28.2.2022 a nejpozději do 31.3.2022. Pokud se výherce neohlásí v 

dané lhůtě v souladu s těmito pravidly nebo nepřevezme výhru v dané lhůtě, jeho právo na získání 

výhry zaniká a výhra propadá ve prospěch Organizátora. 

 

6. Práva a povinnosti soutěžících 

  

Za platnou registraci do soutěže se bude považovat pouze taková předregistrace projektoru The 

Freestyle, která splňuje podmínky uvedené v čl. 3 těchto pravidel. Předregistrace (resp. registrační 

formuláře), které nebudou dokončeny (tj. řádně odeslány), budou následně měněny nebo rušeny, 

budou uskutečněny jinde, jinak, mimo časový rámec stanovený v čl. 3 těchto pravidel či realizovány 

po ukončení soutěže, nebudou považovány za platné. Odesláním registračního formuláře ohledně 

předregistrace projektoru The Freestyle (tj. registrací do soutěže) soutěžící potvrzuje a odpovídá za to, 

že jsou veškeré uvedené informace pravdivé, a že neporušuje jakákoliv práva třetích osob. Soutěžící 

nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani s případným převzetím výhry. 

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení výherce s uvedením výhry, a to v rámci všech 

svých marketingových aktivit. Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že se zveřejněním svého jména, 

příjmení a výhry souhlasí. Soutěžící dále vstupem do soutěže uděluje časově neomezené svolení, se 

zachycením jeho podoby a případně podoby jeho soukromých prostor, a to pro marketingové účely 

Organizátora v souvislosti s touto soutěží, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu. Soutěžící bere na 

vědomí, že pokud v souladu s právním řádem odvolá své svolení bez rozumného důvodu či z důvodu 

podstatné změny okolností, nahradí odvolávající Organizátorovi škodu z tohoto odvolání vzniklou. 

 Licenci a souhlas uvedený v tomto článku soutěžící poskytuje i k veškerým dalším autorským dílům, 

které ve spolupráci s Organizátorem či jím určenou třetí osobou na základě účasti v této soutěži 

vzniknou, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu. 

 Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že Organizátor je oprávněn v souvislosti se zapojením 

soutěžícího do soutěže zpracovávat osobní údaje soutěžícího, konkrétně jeho identifikační a kontaktní 

údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa), a to pro účely organizace a vyhodnocení soutěže způsobem 

popsaným v těchto pravidlech a k plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel soutěže v souvislosti 

s účastí soutěžícího v soutěži. 

 

7. Práva a povinnosti Organizátora 

  

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající 

hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 4 těchto pravidel 

soutěže nebude moci být výherci předána v souladu s těmito pravidly soutěže. Organizátor nenese 

odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na 



to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat 

neúspěšným soutěžícím důvody, proč jejich účast v soutěži nepovažuje za výherní. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

  

Výhru není možné směnit za finanční hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem 

stanovena. 

 

Organizátor soutěže je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se soutěžící dopustil podvodného 

jednání za účelem získání výhry v rámci soutěže, požadovat další ověření pro určení nároku na výhru. 

Soutěžící je povinen doložit požadovaná data nebo dokumenty do 48 hodin a v požadované formě. 

Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda soutěžící 

splnil či nesplnil veškerá pravidla pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo nárok na výhru odepřít. V 

případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání soutěžícího za účelem 

získání výhry v rámci soutěže, má Organizátor právo takového soutěžícího ze soutěže vyloučit, a to 

bez nároku na výhru. 

Registrací vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

Organizátor si ve výjimečných a odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž zrušit či ukončit. 

Organizátor je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a 

v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách: 

https://www.samsung.com/cz/projectors/the-freestyle/the-freestyle-pre-registration/ 

 V případě, že soutěžící nebude se změnou pravidel soutěže souhlasit, bude oprávněn svou účast v 

soutěži ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi na emailovou 

adresu info@samsung.cz anebo telefonicky na infolinku 0800 726 786. Pracovní doba infolinky je v 

pracovní dny od 8:00 do 16:00. 

Tato pravidla soutěže budou po celou dobu trvání soutěže uložena v sídle Organizátora a dále 

zveřejněna na: 

https://www.samsung.com/cz/projectors/the-freestyle/the-freestyle-pre-registration/ 

 

Tato soutěž se řídí českým právem. 

Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.  

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na 

http://www.samsung.com/cz/info/privacy/ 

  

https://www.samsung.com/cz/projectors/the-freestyle/the-freestyle-pre-registration/
https://www.samsung.com/cz/projectors/the-freestyle/the-freestyle-pre-registration/
http://www.samsung.com/cz/info/privacy/
http://www.samsung.com/cz/info/privacy/
http://www.samsung.com/cz/info/privacy/


  

 

 


