Regulamin Konkursu “ Wytypuj i wygraj”
Edycja październik 2021

I. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu określający warunki uczestnictwa w Konkursie, czas trwania
Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach oraz sposób składania reklamacji
związanych z Konkursem.
2. Konkurs – w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza konkurs pod nazwą „Wytypuj i wygraj”
organizowany i prowadzony przez Organizatora na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w
okresie od dnia 18.10.2021 roku do 24.10.2021 roku lub do wyczerpania puli Nagród w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Organizator lub Samsung – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON
011612810. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. Polymus - Polymus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul Stawki 2a, 00-193
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000130522, kapitał zakładowy 2 775.000,00 złotych, NIP: 521 30 88 814, REGON:
016299239, działająca na zlecenie Organizatora w celu wsparcia Organizatora w zakresie obsługi procesu
reklamacyjnego.
5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna (powyżej osiemnastego roku życia) lub osoba fizyczna prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z treścią
niniejszego Regulaminu, zaakceptowała jego treść oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone i
jednocześnie posiada i korzysta na co dzień co najmniej z jednego z Urządzeń, na którym zalogowana jest
do Aplikacji Samsung Members i wyraziła wolę wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z warunkami
określonymi w Regulaminie.
6. Urządzenie Samsung – jeden ze smartfonów lub tabletów Galaxy, na którym dostępna jest aplikacja
Samsung Members, zgodnie z załącznikiem 1
7. Laureat – Uczestnik, nagrodzony w Konkursie
8. Aplikacja Samsung Members lub Aplikacja Members – aplikacja mobilna Samsung Members, za
pośrednictwem której Uczestnik bierze udział w Konkursie
9. Nagroda – w konkursie zostaną przyznane nagrody w formie kodów na miesięczny bezpłatny dostęp do
Pakietu Canal+ do zrealizowania na stronie canalplus.com/pl/voucher
10. Konto Samsung – indywidualne konto Uczestnika w aplikacji Samsung Members, w ramach którego
Uczestnik w szczególności rejestruje Urządzenie oraz uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez
Organizatora.
11. Canal+ – serwis z treściami video na życzenie dostępnymi online.
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II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009
r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs odbędzie się w dniach od 18.10.2021 roku do 24.10.2021 roku lub do wyczerpania puli Nagród
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej polega na wykonaniu zadania konkursowego w
postaci ukończenia gry pamięciowej w określonym czasie.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która spełnia wymogi określone w definicji Uczestnika w
niniejszym Regulaminie oraz:
a) posiada indywidualne Konto Samsung;
b) korzysta z Aplikacji Samsung Members w ramach Konta Samsung na Urządzeniu;
2. Warunkiem udziału w Konkursie dla Uczestników, którzy nie posiadają Konta Samsung jest utworzenie
Konta Samsung poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem
internetowym https://account.samsung.com/ lub za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.
Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych w procedurze
rejestracji Konta Samsung. Podanie nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych danych
osobowych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
3. W przypadku kiedy Organizator Konkursu poweźmie informację o nieprawdziwości informacji
przekazanych przez Uczestnika w związku z Konkursem, Organizator będzie miał prawo wykluczyć
danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
IV. ZASADY KONKURSU
1. Wykonując zadanie Konkursowe, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego
Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
2. Żeby wziąć udział w Konkursie należy:
a. kliknąć w banner konkursowy wyświetlony w sekcji Korzyści aplikacji Samsung Members,
wyświetlany od dnia startu Konkursu tj. 18.10.2021
b. wykonać zadanie Konkursowe, w postaci ukończenia gry pamięciowej w określonym czasie i
zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie aplikacji;
c. Po wykonaniu zadania Konkursowego w określonym czasie postępować zgodnie z instrukcjami
na ekranie aplikacji i zarejestrować adres email w formularzu rejestracyjnym do odbioru
nagrody
3. Uczestnik może wziąć udział w grze wyłącznie jeden raz w okresie trwania Konkursu i otrzymać
wyłącznie jedną Nagrodę w Konkursie.
4. Wykonując zadanie konkursowe Uczestnik ubiega się o jedną Nagrodę.
5. Nagrodę należy wykorzystać do dnia 31.12.2021 r.
6. Kod można wykorzystać rejestrując nowe konto użytkownika na stronie www.canalplus.com („Zrealizuj
voucher” w stopce strony) od dnia 18.10.2021 od godziny 00:00 roku do dnia 31.12.2021 do godziny
23:59. Kodu można użyć tylko jeden raz.
7. W celu zrealizowania kodu należy:
a. wejść na stronę: canalplus.com/pl/voucher
b. wpisać swój kod vouchera i kliknąć: „Przejdź dalej”
c. utworzyć nowe konto (na pytanie czy posiadasz już konto kliknąć „NIE”):
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- wypełnić formularz poprzez podanie adresu e-mail i hasła;
- zaznaczyć zgody marketingowe (opcjonalnie) i kliknąć „Zarejestruj się”;
- wprowadzić dane zamieszkania na terenie Polski i kliknąć „Przejdź dalej”
- W podsumowaniu dodać metodę płatności i w przypadku karty debetowej lub kredytowej podać
dane karty i wykonać przelew weryfikacyjny (1 PLN, które zostanie zwrócone na konto)
- po weryfikacji karty zostanie wysłany link aktywacyjny na adres e-mail, gdzie należy potwierdzić
aktywację konta (link aktywacyjny wysłany zostanie na podany przy rejestracji adres e-mail)
8. Podczas procedury rejestracji podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże w celu
założenia konta niezbędne jest podanie przez klienta adresu e-mail, ustalenie hasła, podanie adresu
zamieszkania na terenie Polski oraz danych karty płatniczej.
9. Kody nie sumują się Uczestnikowi Akcji Promocyjnej.
W trakcie rejestracji nowego konta w usłudze Canal+ Online, Uczestnik może wykorzystać jeden Kod
przyporządkowany do założonego konta.
10. Usługę należy anulować/dezaktywować w dowolnym momencie przed upływem darmowego okresu
dostępu, aby płatność za kolejny miesiąc nie była pobrana automatycznie z karty. W przypadku braku
anulowania/dezaktywacji usługi będzie pobierana opłata 50 zł za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc
dostępu.
11. Nagroda nie łączy się z innymi ofertami ani kodami zniżkowymi.
12. Ilość Nagród w Konkursie jest ograniczona i wynosi 29 700 tysięcy kodów. Nagrodę otrzyma pierwsze
29700 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią zadania Konkursowe w czasie trwania konkursu i
spełnią warunki określone w Regulaminie.
13. Wydanie Nagrody nastąpi za pośrednictwem wiadomości email wysyłanej na adres email użytkownika,
na który dokonał zgłoszenia do Konkursu.
14. Wydanie Nagród nastąpi najpóźniej do dnia 31.10.2021 roku do godz. 23:59:59.
15. Nagroda nie jest przeznaczona do odsprzedaży. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie odsprzedawał
lub w inny sposób udostępniał Nagrody osobom trzecim.
16. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
17. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną ani na gotówkę.
18. Jeżeli Nagrody przekazane uczestnikom podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym dla osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, Nagrody przyznane Uczestnikom zostaną powiększone o
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna
nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę zryczałtowanego podatku, który zostanie
odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie
stosownego potrącenia

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać mailowo, na adres:
konkursmembers@polymus.pl
2. Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w czasie trwania Konkursu, oraz najpóźniej do 31.10.2021r.
W zależności od formy złożenia reklamacji o zachowaniu termin decyduje data wpływu wiadomości na serwer
obsługujący pocztę przychodzącą.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu
lub adres e-mail podany w zgłoszeniu) oraz wskazanie przyczyn i podstaw jej złożenia.
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4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres
e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie. W wypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez
uczestnika na żądanie Organizatora lub Polymus termin 14 dni biegnie od daty uzupełnienia reklamacji przez
Uczestnika.
5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie pozbawia
Uczestnika Konkursu uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
VII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa).
2. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników w związku z
przystąpieniem Uczestników do Konkursu jako prawnie uzasadniony interes Samsung (podstawą prawną jest
art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
3. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
a) organizacji i prowadzenia Konkursu,
b) komunikacji z Uczestnikami;
c) wydania Nagród;
d) obsługi reklamacji;
e) przeciwdziałaniu wykorzystywania Samsung do celów niezgodnych z prawem.
4. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników także do celów związanych z wywiązaniem się przez
Samsung z obowiązków prawnych, w tym podatkowych i księgowych (podstawą przetwarzania jest
niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c
RODO). Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników także w celach marketingowych
polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Organizatora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
5. W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości zawierające
informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie
w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na komunikację marketingową, która może zostać w
dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Samsung lub poprzez
odnośnik, zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej, zawierającej komunikaty marketingowe.
6. Za wyrażoną odrębnie zgodą Uczestnika, Organizator może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do
tworzenia tzw. profilu Uczestnika. Na podstawie stworzonych profili, Organizator może wysyłać bardziej
dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.
7. W sytuacji, wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także celach
marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
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8. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych
Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych
interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung
oraz Grupy Samsung,
c) ustalenia, obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
9. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Obowiązek podania danych osobowych Samsung
10. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowi przeszkodę do
przystąpienia Uczestnika do Konkursu oraz świadczenia przez Samsung usług na rzecz Uczestnika.
11. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
12. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia do
Konkursu, jak również inne dane podane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w niniejszym
Regulaminie, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom
odbiorców:
a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Konkursu i świadczenia Usług w
ramach Konkursu; w celu obsługi Konkursu i rozpatrywania reklamacji dane osobowe Uczestników
powierzone zostały do przetwarzania spółce Polymus;
b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;
c) podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom
biznesowym Samsung;
d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
Okresy przetwarzania danych osobowych
14. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału Uczestnika w
Konkursie.
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15. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych w zakresie określonym w pkt 8 powyżej (z zastrzeżeniem terminów przewidzianych
przez przepisy prawa podatkowego), a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych - do czasu wycofania tej zgody.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
16. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert,
dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w
ramach usług świadczonych przez Samsung. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku
wyrażenia przez nich zgody. Bez odrębnej zgody, Samsung nie będzie profilował danych Uczestnika w
rozumieniu art. 22 RODO.
Prawa osoby, której dane dotyczą
17. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
18. Samsung zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Uczestnik ma
możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa powyżej, poprzez wypełnienie formularza
dostępnego na samsung.pl, zgodnie z dostępną instrukcją..
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
19. W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
20. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza przepisy
RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub
organizacji międzynarodowych
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21. Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności
podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami
korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych osobowych Uczestników odbywa się na
zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.
Cookies
22. Samsung w ramach niniejszego Konkursu, może także przetwarzać dane osobowe Uczestników w ramach
przetwarzania plików cookies w aplikacji Members. Polityka plików cookies dostępna jest pod adresem:
https://www.samsung.com/pl/info/privacy/cookie-policy/ .
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych
do niego w związku z Konkursem, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze
stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień
antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania, czy wiadomości od Organizatora nie
trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.
2. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
members@oexebussiness.com.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
4. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego
Regulaminu, o ile nie naruszy do praw nabytych przez Uczestników. Za uzasadniony powód zmiany Regulaminu
uznaje się w szczególności każdą z poniższych przyczyn (rozłącznie):
1) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;
2) zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa
na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających
bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego
zmiany;
3) orzeczenie, decyzję, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy publicznej,
odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiego
orzeczenia, decyzji, zalecenia lub rekomendacji;
4) dostosowanie Regulaminu do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym,
technologicznym i informatycznym, wpływająca na postanowienia niniejszego Regulaminu;
5) usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych Regulaminu;
6) konieczność przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom;
7) zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści
Regulaminu.
6. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na Stronie
Internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu.
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7. Informacja o zmianie Regulaminu utrzymana będzie przez okres trwania Konkursu oraz co najmniej 7 dni po
jego zakończeniu. Uczestnicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą mailową.
Uczestnik, który nie zgodzi się z zaproponowanymi zmianami, nie będzie brał dalszego udziału w Konkursie.
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Załącznik 1 – Lista smartfonów Galaxy objętych konkursem
Galaxy A10
Galaxy A20e
Galaxy A21s
Galaxy A3 2017
Galaxy A30s
Galaxy A40
Galaxy A41
Galaxy A5 2017
Galaxy A50
Galaxy A50
Galaxy A51
Galaxy A51 5G
Galaxy A6
Galaxy A6+
Galaxy A6+
Galaxy A7 2018
Galaxy A70
Galaxy A71
Galaxy A8 2018
Galaxy A80
Galaxy A9 2018
Galaxy Fold
Galaxy Fold
Galaxy J3 2016
Galaxy J3 2017
Galaxy J3 2017
Galaxy J4+ 2018
Galaxy J5 2016
Galaxy J5 2017
Galaxy J6
Galaxy J6 Prime 2018
Galaxy J7 2017
Galaxy M20
Galaxy M21
Galaxy M30s
Galaxy M31
Galaxy Note10
Galaxy Note10 Lite
Galaxy Note10+
Galaxy Note10+ 5G
Galaxy Note8
Galaxy Note9
Galaxy S10
Galaxy S10 Lite
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Galaxy S10+
Galaxy S10e
Galaxy S20
Galaxy S20 5G
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20+
Galaxy S20+ 5G
Galaxy S5
Galaxy S6
Galaxy S6 edge
Galaxy S6 edge+
Galaxy S7
Galaxy S7 edge
Galaxy S8
Galaxy S8
Galaxy S8+
Galaxy S9
Galaxy S9+
Galaxy Tab A
Galaxy Tab A
Galaxy Tab A2
Galaxy Tab A3 XL
Galaxy Tab A3 XL
Galaxy Tab Active2
Galaxy Tab S2 9.7
Galaxy Tab S2 9.7
Galaxy Tab S3
Galaxy Tab S3
Galaxy Tab S4
Galaxy Tab S4
Galaxy Tab S5e
Galaxy Tab S5e
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab-A2-XL
Galaxy Tab-A2-XL
Galaxy XCover Pro
Galaxy Xcover4
Galaxy Xcover4s
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip2
Galaxy Note20
Galaxy Note20+
Galaxy Note20 Ultra
Galaxy A20s
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Galaxy A31
Galaxy M31s
Galaxy Tab A10
Galaxy Tab A8
Galaxy Tab S7
Galaxy Tab S7+
Galaxy S21 5G
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 Ultra
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A72
Galaxy Z Fold3
Galaxy Z Flip3
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