
Garantovaná maximálna cena opravy displeja – Max Price cenník 

1. Pripravili sme pre vás špeciálny cenník Max Price na mimozáručné opravy rozbitých displejov pre 

prémiové výrobky Samsung Galaxy, ktoré sú vymenované v Max Price cenníku v článku. 2. Pri splnení 

podmienok uvedených v tomto dokumente spoločnosť Samsung garantuje v rámci tohto Max Price 

cenníka maximálnu cenu opráv displejov v rámci našich vybraných Autorizovaných servisných centier 

Samsung, ktoré nájdete v článku. 4. 

 

2. Max Price cenník - Tabuľka maximálnych cien opravy displeja 

 

Galaxy S21 Ultra 5G 361 € 

Galaxy S21+ 5G  255 € 

Galaxy S21 5G  251 € 

Galaxy Z Fold2 5G 753 € 

Galaxy Z Flip 5G  627 € 

Galaxy Note20 Ultra 361 € 

Galaxy Note20  259 € 

Galaxy S20 Ultra 5G 349 € 

Galaxy S20+  310 € 

Galaxy S20  274 € 

Galaxy S20 5G FE 165 € 

Galaxy S20 FE  165 € 

Galaxy Z Flip  525 € 

Galaxy Fold  584 € 

Galaxy Note10 lite 204 € 

Galaxy S10 lite  196 € 

Galaxy Note10+  314 € 

Galaxy Note10  298 € 

Galaxy S10+  298 € 

Galaxy S10e  220 € 

Galaxy S10  282 € 

Galaxy Note9  278 € 



Galaxy Note8  192 € 

Galaxy S9+  267 € 

Galaxy S9  263 € 

Galaxy S8+  235 € 

Galaxy S8  239 € 

 

3. Podmienky uplatnenia Max Price cenníka 

Cenník Max Price (Maximálna cena) platí len pre uvedené zariadenia zakúpené koncovým zákazníkom (tj. 

osobou, ktorá je spotrebiteľom, teda nekúpil zariadenie za účelom podnikania) v oficiálnej distribučnej 

sieti Slovenskej Republiky (zastúpenej Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., podnikajúcej 

v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., 

organizačná zložka) a zároveň obsahujúce len originálne náhradné diely spoločnosti Samsung Electronics 

Czech and Slovak, s.r.o. Za účelom kontroly splnenia podmienky spočívajúcej v zakúpení zariadenia 

v oficiálnej distribučnej sieti Slovenskej republiky si Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. 

(podnikajúcej v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and 

Slovak, s.r.o., organizačná zložka), vyhradzuje právo vyžiadať si od zákazníka doklad o kúpe preukazujúci 

túto skutočnosť. 

Cenník Max Price (Maximálna cena) platí pre zariadenia, ktoré boli fyzicky odovzdané koncovým 

zákazníkom do vybraného Autorizovaného Servisného centra Samsung uvedeného v čl. 4 alebo vodičovi 

služby Moje Galaxy. Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. (podnikajúcej v Slovenskej republike 

prostredníctvom organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka) 

v tejto súvislosti uvádza, že oprava displeja bude uskutočnená na základe samostatnej zmluvy medzi 

Autorizovaným servisným centrom Samsung a zákazníkom, ktorá bude v súlade s Max Price cenníkom 

a bude upravovať ďalšie podrobnosti realizácie opravy. 

Cenník Max Price platí len v prípade, že v rámci zmluvy ohľadne mimozáručnej opravy dôjde k súhlasu 

zákazníka s odovzdaním poškodeného originálneho dielu Autorizovanému servisnému centru Samsung 

(t.j. zmluva medzi Autorizovaným servisným centrom Samsung a zákazníkom bude obsahovať dojednanie 

o bezplatnom prevode poškodeného originálneho dielu do vlastníctva Autorizovaného servisného centra 

Samsung. 

 

4. Pre GARANTOVANÚ MAXIMÁLNU CENU opravy displejov navštívte nižšie uvedené Autorizované 

servisné centrá Samsung: 

 

Zákaznícke centrum Bratislava 

Po - Pi : 10:00 - 17:00 

Bratislava - OC Avion, 

Ivánska cesta 16 



Zákaznícke centrum Bratislava 

Po - Pi: 09:00 -15:00 

Dvojkrížna 47, 821 07 

 

Zákaznícke centrum Košice 

Po - Pi : 9:00 - 18:00 

Košice - DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 

 

5. Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek túto garanciu maximálnej 

ceny opravy displeja zmeniť (vrátane zmeny aplikovaných výrobkov, cenníka aj podmienok uplatnenia 

garancie), prerušiť alebo ukončiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O týchto skutočnostiach budete 

informovaní prostredníctvom zverejnenia oznámenia na webových stránkach 

www.samsung.com/sk/support/mimozarucne-opravy   a prípadne aj na 

https://www.samsung.com/sk/support/newsalert/. 

 

6. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na linke 0800 726 786 alebo cez webovú 

stránku https://www.samsung.com/sk/support/contact/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samsung.com/sk/support/mimozarucne-opravy
https://www.samsung.com/sk/support/newsalert/
https://www.samsung.com/sk/support/contact/


Informácie o poistení náhodného poškodenia 

Radi by sme vám odporučili, aby ste si vždy pred podpísaním zmluvy s poisťovňou overili, s akým 

servisným strediskom v prípade nutnosti opravy poisťovňa spolupracuje. Je dôležité, aby oprava prebehla 

v autorizovanom Samsung servisnom centre, ktorý garantuje použitie iba originálnych náhradných dielov 

a predpísaných postupov. Niektoré poisťovne posielajú rozbité zariadenia do neautorizovaných centier.  

Upozorňujeme, že prípadná oprava v neautorizovanom servisnom centre bude mať za následok 

nedodržanie záručných podmienok a teda stratu poskytovanej záruky zo strany Samsung. 

Predídete tak komplikáciám, ktoré bývajú spôsobené neautorizovaným zásahom do Vášho prístroja: 

 

strata kapacity batérie, nafúknutie batérie, strata vodeodolnosti, poškodenie ďalších súčiastok, strata 

niektorých funkcií, zhoršenie kvality fotoaparátu alebo displeja. 

 

Zoznam autorizovaných Samsung servisných centier môžete nájsť tu: 

https://www.samsung.com/sk/support/service-center/ 
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