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K vybraným SSD diskom Samsung získajte 
zľavu až 40 eur na ďalší nákup.

Krok 1. 

Po zakúpení vybraného SSD disku Samsung obdržíte zľavový kód vo výške až 40 eur 
na nákup ďalšieho Samsung IT produktu podľa vlastného výberu (LCD monitoru, SSD 
disku, externého SSD disku, USB Flash disku alebo pamäťovej karty). Zľavový kód 
môžete uplatniť pri ďalšom nákupe na www.samsung.sk až do 30. júna 2020. 

Krok 2. 

Pre získanie zľavy zadajte získaný zľavový kód pri objednávke vybraného produktu z 
portfólia Samsung IT. Postupujte podľa krokov nižšie: 

1. Navštívte e-shop www.samsung.sk, od ktorého ste zakúpili SSD disk a
následne obdržali zľavový kód.

2. Vyberte si ľubovoľný produkt z portfólia Samsung IT (LCD monitory, SSD disky,
externé SSD disky, USB Flash disky, pamäťové karty).

3. Uplatnite zľavový kód pred odoslaním objednávky.
4. Zaplaťte zostávajúcu čiastku a dokončite nákup.

http://www.samsung.sk/
http://www.samsung.sk/
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Vybrané Samsung SSD: 

Model Zľava v EUR 
MZ-76E250B/EU 8 
MZ-76E500B/EU 12 
MZ-76E1T0B/EU 20 
MZ-76E2T0B/EU 40 
MZ-76E4T0B/EU 40 
MZ-V7E500BW 12 
MZ-V7E1T0BW 20 
MZ-V7S250BW 8 
MZ-V7S500BW 20 
MZ-V7S1T0BW 20 
MZ-V7S2T0BW 40 
MZ-V7P512BW 20 
MZ-V7P1T0BW 40 
MZ-76Q1T0BW 20 
MZ-76Q2T0BW 20 
MZ-76Q4T0BW 40 

Podmienky akcie: 

Pri nákupe jedného z vybraných modelov SSD diskov Samsung, získa spotrebiteľ zľavu vo 
výške 8 eur až 40 eur podľa jednotlivých produktov. Zľavu možno  uplatniť na ďalší nákup 
jedného alebo viacerých produktov z kategórie Samsung IT (LCD monitoru, ďalšieho SSD 
disku, externého SSD disku, USB Flash disku alebo pamäťovej karty). Po zakúpení SSD disku 
získa spotrebiteľ zľavový kód, ktorý následne uplatní pri ďalšom nákupe v e-shope 
spoločnosti Samsung. Akcia platí v období od 20. 5. 2020 00:01 hod.  do 7. 6. 2020 23:59 hod. 
alebo do vypredania zásob. Zľavový kód možno uplatniť najneskôr do 30. 6. 2020. Pre 
nárok na získanie zľavového kódu musí byť SSD disk zakúpený počas trvania kampane. 
Za jeden nákup získava spotrebiteľ jeden zľavový kód. Zľavové kódy nemožno sčítať ani 
vymeniť za peniaze. Organizátor si vyhradzuje právo podmienky kampane upraviť alebo 
predčasne ukončiť.  

Organizátor kampane: 

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business 
Center IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 821 04, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, Vložka číslo:  1791/B.  
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