
Samsung SSD Herní Bundle (“Akce”) Všeobecné podmínky 

Účastníci souhlasí s níže uvedenými Všeobecnými podmínkami použití (Všeobecné podmínky). 

Pořadatel 
1. Pořadatel je Samsung Electronics Česká republika, V Parku 2323/14, Praha,
(“Pořadatel” nebo “Samsung”). Požadavkům odeslaným na tuto adresu nebude vyhověno.

Doba trvání 
2. Akce začíná v 00:01 8. března 2019 a končí 23:59 30. dubna 2019 nebo do vyprodání zásob (Doba
trvání). Kód lze nárokovat maximálně 15 dnů po skončení Doby trvání, tzn. Nejpozději 15.5.2019.

Účastník 
3. Akce je platná pouze na území České republiky a Slovenské republiky
4. Akce platí pouze pro koncové zákazníky (nikoliv pro dealery či firmy).
5. Akce neplatí pro zaměstnance Pořadatele a jejich rodinné příslušníky.

Akce 
6. Účastníci, kteří zakoupili nové Samsung SSD (modelové označení Model Number
MZ-V7S500BW, MZ-V7S1T0BW, MZ-V7S2T0BW, MZ-V7P512BW, MZ-V7P1T0BW, MZ-76P512B/EU, 
MZ-76P1T0B/EU, MZ-76P2T0B/EU, MZ-76E1T0B/EU, MZ-76E2T0B/EU, MZ-76E4T0B/EU, MZ-
N6E1T0BW, MZ-N6E2T0BW, MZ-M6E1T0BW, MZ-76Q1T0BW, MZ-76Q2T0BW, MZ-76Q4T0BW
(Produkt) u participujících prodejců během Doby trvání, získají promo kod ke hře The Division 2.

7. Maximálně lze získat jeden Dárek za každý koupený Produkt a zároveň maximálně 3 dárky pro 
domácnost.

8. Participující prodejce poskytne Účastníkovi promo kod pro stažení maximálně do 15 dnů od data 
nákupu. V případě dotazů či reklamace se obraťte na prodejce.

9. V případě dotazů ohledně stažení hry ze stránky https://uplay.ubi.com/ lze další informace nalézt na 
adrese https://support.ubi.com/cs-CZ

10. Pro získání Dárku musí Účastník nakoupit Produkt během Doby trvání.

i. Navštivte stránku www.thedivisiongame.com/samsungredeem
ii. Přihlašte se pomocí Vašeho Uplay účtu nebo vytvořte nový
iii. Vložte Promo Kod a další požadované informace
iv. Obratem Vám Ubisoft zašle potvrzení. Následně je možné hru stáhnout

v Uplay (hra se zpřístupní v den vydání, tj. 15.3.2019)

11. Akce se nesčítá s dalšími akčními nabídkami nebo slevami.

12. Promo kód je pouze pro osobní použití, nelze ho přeprodat nebo vyměnit za peníze.

13. Čerpané Promo kódy nelze vrátit, prodat nebo vyměnit.

14. V případě neoprávněného čerpání si Pořadatel vyhrazuje právo učinit kroky vedoucí k ochraně 
soutěže a nevyhovět neopravněným nárokům.

15. Čerpání Dárku musí být provedeno přímo Účastníkem, nikoliv někým dalším nebo třetí stranou.

16. Pořadatel je oprávněn Akci ze závažných důvodů přerušit či zrušit

17. Pořadatel si vyhrazuje právo vystupovat a jednat uvážlivě a v souladu s pravidly této akce. 
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