Úplné pravidlá marketingovej kampane „Color Friday“
I.

Úvodné ustanovenia

1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej kampane nazvanej „Color Friday“ (ďalej
len „Kampaň“).
2. Organizátorom tejto Kampane je spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., so
sídlom V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca
prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o.,
organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO:
45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B
(ďalej len „Organizátor alebo Organizátor kampane“).
3. Účastníkom Kampane (ďalej len "účastník Kampane") sa môže stať každá fyzická osoba staršia
ako 18 rokov s trvalým pobytom s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia
§ 2 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na
území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby
mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z
účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom kampane alebo so spoločnosťami,
ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora
a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby
uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník“).

II.

Termín, miesto a doba konania kampane

1. Kampaň prebieha v internetovom obchode Samsung www.samsung.com/sk a v značkových
predajniach Samsung https://www.samsung.com/sk/znackovepredajne/ (ďalej len „Miesto konania
kampane“) v období od 1. marca 2021 do 7. marca 2021 vrátane (ďalej len „Doba konania
kampane“). Z dôvodu súčasnej situácie v súvislosti s existenciou pandémie koronavírusu COVID19 je táto kampaň obmedzená (najmä pokiaľ ide o Miesto konania kampane) v súlade s aktuálnymi
vládnymi opatreniami a inými všeobecne záväznými právnymi normami, ktoré sa týkajú okrem
iného obmedzenia predaja tovaru a poskytovania služieb, či voľného pohybu osôb. Účastníci
kampane berú na vedomie a súhlasia s takýmto obmedzením Kampane, t.j. najmä, že niektoré,
príp. všetky Značkové predajne môžu byť po dobu trvania Kampane zatvorené alebo ich
prevádzkové a otváracie doby môžu byť inak obmedzené.
2. Kampaň je možné ukončiť skôr za podmienok podľa článku IV. odsek 3 týchto pravidiel.
3. Kampaň je možné predĺžiť za podmienok podľa článku IV. odsek 3 týchto pravidiel.

III.

Priebeh a podmienky kampane
1. Kampaň sa vzťahuje len na produkty značky Samsung v Mieste konania kampane, ktoré sú
v dobe konania kampane skladom v Mieste konania ale aj na centrálnom sklade. Kampaň sa
nevzťahuje na produkty tretích strán a služby.
2.

V rámci kampane je možné využiť túto zľavu:
a) V prípade kúpy dvoch alebo troch produktov v značkových predajniach Samsung (pokiaľ to
bude s ohľadom na obmedzenia uvedené v článku II.2. týchto pravidiel možné), získa
zákazník zľavu v nasledovnej výške:


Pri zakúpení 2 produktov získa zákazník zľavu vo výške 25% z hodnoty lacnejšieho
produktu;



Pri zakúpení 3 produktov získa zákazník zľavu vo výške 25% z hodnoty lacnejšieho
(druhého najlacnejšieho) produktu a zároveň zľavu vo výške 50% z hodnoty
najlacnejšieho zakúpeného produktu.

Celková zľava bude na faktúre rozpočítaná medzi všetky zakúpené produkty, napr. pri nákupe 3ks
produktov, kde každý kus má predajnú hodnotu 30 EUR, bude výsledná cena vypočítaná
nasledovne:
Štandardná cena : 30 EUR + 30 EUR + 30 EUR => 90 EUR. Akční cena: 30 EUR + 22,50 EUR (tj.
-25%) + 15 EUR (tj. -50%) => 67,50 EUR
Účastník zaplatí za celý nákup 67,50 EUR – kedy získa celkovú zľavu 22,50 EUR a tá bude
rovnomerne rozpočítaná medzi všetky produkty objednávky, čím každý zakúpený produkt zlacnie
o 7,50 EUR..
b) Vyššie uvedená zľava sa uplatní aj pri nákupe dvoch či troch produktov na e-shope
www.samsung.com/sk, pričom v prípade objednávky v internetovom obchode Samsung
bude zaslané na email zákazníka zhrnutie objednávky s pôvodnými cenami, zatiaľ zákazník
nič nehradí. Následne bude zákazníkovi zaslaná na jeho e – mailovú adresu proforma
faktúra, na ktorej budú uvedené obidva alebo všetky tri objednané produkty, po zľave.
Celková zľava bude na proforma faktúre rozpočítaná medzi všetky dva, alebo tri produkty,
podľa vzorového príkladu uvedeného v článku III. ods.2 písm. a) týchto pravidiel. Po úhrade
objednávky bankovým prevodom budú zákazníkovi zaslané objednané produkty na adresu
doručenia, ktorú si zvolí zákazník. Splatnosť proforma faktúry je 3 pracovné dni od jej
doručenia. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti proforma faktúry, zruší
sa bez ďalšieho objednávka zákazníka a súvisiace právo Účastníka na zľavu (ako aj

akékoľvek prípadné ďalšie nároky) podľa tejto Kampane pre nesplnenie jej podmienok
zanikne.
V prípade objednávky cez e-shop, kedy Účastník zvolí platbu dobierkou (iba doručenie UPS),
bude Účastníkovi odoslaná objednávka, kde na faktúre bude rovnomerne rozpočítaná výsledná
zľava medzi všetky produkty (viď vzorový príklad v čl. III. ods. 2 písm. a.) týchto pravidiel).
Účastník kúpnu cenu uhradí pri prevzatí tovaru.
V prípade objednávky cez e-shop, kedy Účastník zvolí platbu na odbernom mieste., bude
zaslané na email zákazníka zhrnutie objednávky s pôvodnými cenami, zákazník objednávku
hradí pri vyzdvihnutí na výdajnom mieste, kde na faktúre bude rovnomerne rozpočítaná
výsledná zľava medzi všetky produkty (viď vzorový príklad v čl. III. ods. 2 písm. a.) týchto
pravidiel). Účastník kúpnu cenu uhradí pri prevzatí tovaru.
Platbu kartou online nie je možné pre túto akciu použiť.
3. Zapojenie do kampane je podmienené kúpou dvoch alebo troch produktov značky Samsung.
Akcia sa nevzťahuje na kúpu iného počtu produktov (napr. 4 produkty) v rámci jednorazového
nákupu (tj. v takých prípadoch nebude zľava poskytnutá).
4. Uplatnenie zľavy je podmienené zakúpením produktov zaradených do Kampane (viď čl.III.
ods.1) v Dobe konania kampane.
5. Zakúpením produktov sa rozumie objednanie a následné riadne uhradenie kúpnej ceny, príp.
zaplatenie kúpnej ceny za produkty v predajni.
6. V prípade, že dôjde k vypredaniu produktov zaradených do Kampane, nie je možné zľavu
nárokovať po uplynutí Doby konania kampane, a to aj v prípade opätovného naskladnenia.
7.

Pokiaľ spotrebiteľ uplatní svoje zákonné právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní (bez
uvedenia dôvodu), platí (resp. Účastník berie s ohľadom na poskytnutie zľavy v rámci kúpy 2
nebo 3 produktov na vedomie), že odstupuje od celej zmluvy a je povinný vrátiť všetky prevzaté
produkty. Pokiaľ by právna úprava v konkrétnom prípade umožňovala Účastníkovi čiastočné
odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (tj. len ohľadne určitého produktu), platí, že
Účastník v takom prípade nesplnil podmienky Kampane na uplatnenie zľavy a je povinný
uhradiť do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy rozdiel do plnej ceny nevrátených produktov,
resp. Organizátor je oprávnený túto skutočnosť zohľadniť pri vrátení časti kúpnej ceny v rámci
započítania vzájomných nárokov, s čím Účastník vstupom do Kampane súhlasí.

8. Stanovuje sa limit v tom zmysle, že Účastník v súladu s pravidlami a po Dobu trvania Akcie je
oprávnený zakúpiť len jeden set dvoch alebo troch produktov a uplatniť teda maximálne jednu
zľavu, tak jak je popísané v čl. III. ods. 2 týchto pravidiel. Účastník Kampane tak môže vytvoriť
v priebehu Kampane len jednu objednávku (resp. jeden zvýhodnený nákup).
9.

Túto Kampaň nemožno kombinovať s inými akčnými ponukami či zľavami. (Napríklad s akciou
„k nákupu vybraného produktu darček za euro“, cashback, uplatnenie voucheru, trade-in, atď.).

10. Táto Kampaň sa uplatní len pri nákupe viac (dvoch alebo troch) odlišných produktov, zľavu
teda nie je možné uplatniť pri nákupe viac rovnakých produktov (rôzne farebné varianty
produktov sa nepovažujú za odlišné produkty), tzn. každý produkt (model) môže byť
v objednávke len raz, bez ohľadu na zvolenú farebnú variantu, kedy každý produkt má svoje
konkrétne označenie (napr. Samsung Galaxy A51).
Vzorový príklad možnosti uplatnenia zľavy: je možné -> Galaxy A51 + Galaxy A41 + Galaxy
A31 -> modelové označenia produktov sú rôzne a jedná sa teda o 3 rôzne produkty, zľava se
v tomto prípade uplatní.
Vzorový príklad nemožnosti uplatnenia zľavy: nie je možné -> Galaxy A51 biela + Galaxy A51
čierna + Galaxy A51 modrá -> modelové označenie produktu je Galaxy A51, líši sa len farebnou
variantou, zľava sa v tomto prípade neuplatní.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Organizátor tejto Kampane nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci Kampane
nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany Oraginzátora uvedené v týchto pravidlách.
2. Organizátor Kampane nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť načítania ani prenos webových
stránok.
3. Organizátor si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá,
a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať
účastníkov Kampane oznámením na mieste konania Kampane. S ohľadom na súčasnú situáciu
v súvislosti s existenciou pandémie koronavírusu COVID-19 Organizátor žiadnym spôsobom
negarantuje, že po celú Dobu trvania kampane bude možné produkty, ktoré sú predmetom tejto
Kampane kupovať a preberať v Značkových predajniach a a teda, že Značkové predajne nebudú
s ohľadom na vládne nariadenia obmedzené vo svojich prevádzkových a otváracách dobách.
4. Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v Kampani
a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenou
s Kampaňou. Prípadné pripomienky a informácie o priebehu Kampane je možné písomne zaslať
na adresu Organizátora Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., se sídlem V parku
2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4 nebo telefonicky na čísle: 800 726 786, resp. Samsung
Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV,
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B.
5. Na Kampaň sa uplatnia Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Organizátora
platné v Mieste konania Akcie.
6. Zapojením do Kampane vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a
zaväzuje se ich plne dodržiavať. Účastník ďalej prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami
spracovania osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
7. Vymáhanie účasti v Kampani súdnou cestou je vylúčené.

8. Účastník týmto berie na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, informácia o občianskom preukaze / o cestovnom pase
(číslo týchto dokladov), pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, štátne občianstvo,
miesto narodenia, informácie o bankovom účte a mesto bydliska (ak je odlišné od adresy) (ďalej
len „Osobné údaje“) spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V
parku 2323/14 Praha 4, 148 00, IČO: 289 87 322, zapísanou v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom
svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so
sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B, ako správcom
Osobných údajov Účastníka za účelom účasti Účastníka v Kampani. Spracovanie Osobných údajov
pre tento účel je nevyhnutné pre realizáciu Kampane, t.j. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou
je Organizátor a Účastník. Osobné údaje spracovávané pre tento účel budú uchovávané po dobu
trvania Kampane a po dobu nutnú k ochrane práv organizátora v súvislosti s Kampaňou.
Organizátor a Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood
Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“) ďalej
spracovávajú ako správcovia (ďalej spoločne ako „Správca“) časť Osobných údajov v rozsahu
meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a miesto bydliska pre marketingové účely, t.j.
ponúkanie obchodu a služieb Správcu, vrátane zasielania informácií o konaných akciách,
výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Spracovanie Osobných údajov pre tento účel bude prebiehať na
základe súhlasu udeleného Účastníkom Kampane. Súhlas môže Účastník Kampane kedykoľvek
odvolať, zákonnosť spracovania Osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude
dotknutá. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
9. V súvislosti so spracovaním Osobných údajov berie Účastník Kampane na vedomie, že má
nasledujúce práva: právo požadovať prístup k Osobným údajom; právo požadovať opravy alebo
vymazanie Osobných údajov; právo požadovať obmedzenie spracovania Osobných údajov; právo
vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov; právo na prenositeľnosť dát; právo podať
sťažnosť orgánu dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky). Viac informácií
nájdete na www.dataprotection.gov.sk a ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu
osobných údajov.
10. Okrem uvedených Správcov, môžu byť poskytnuté Osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším
spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia Osobných údajov ďalším spoločnostiam
z uvedenej skupiny môže dochádzať k odovzdávaniu Osobných údajov do tretích krajín na základe
rozhodnutia Komisie o zodpovedajúcej ochrane alebo štandardných zmluvných doložiek.
11. Pri spracovaní Osobných údajov Správcom dochádza k automatizovanému individuálnemu
rozhodovaniu, vrátane profilovania, ktoré môže mať pre účastníka právne účinky alebo sa ho
dotknúť podobným spôsobom. V takom prípade môže účastník požadovať ľudský zásah Správcu

pri spracovaní Osobných údajov, ďalej vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie uskutočnené
prostredníctvom automatizovaného spracovania.
12. Poskytnutie Osobných údajov je nevyhnutné pre účasť účastníka na Kampani, pokiaľ sa nejedná o
spracovanie na základe udeleného súhlasu účastníka. V prípade neposkytnutia Osobných údajov
v rozsahu nevyhnutnom pre účasť v Kampani, nebude možné, aby sa účastník Kampane zúčastnil.
Správcu je možné kontaktovať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europesamsung.com/gdpr/webform/SK.
13. Úplné a presné pravidlá Kampane a podmienky Kampane sú dostupné na webových stránkach
https://www.samsung.com/SK/colorfriday/.
14. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov Organizátorom, vrátane súvisiacich
práv, sú dostupné na adrese https://www.samsung.com/SK/colorfriday/
15. Tieto pravidlá Kampane sú účinné dňom 1. marca 2021.
16. Táto Kampaň sa riadi slovenským právem.

