
Podmínky akce Samsung SSD Herní Bundle (“Akce”) 

Účastníci svou účastí v Akci souhlasí s níže uvedenými Podmínkami Akce („Podmínky Akce“) a zavazují se 
je dodržovat.  
 
Pořadatel 

1. Pořadatelem akce je Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 
148 00 Praha 4, IČ: 28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, sp.zn. C158046 (“Pořadatel” nebo “Samsung”). Na základě dohody pro Pořadatele tuto 
Akci organizačně zajišťují jednotliví Participující prodejci. 

 
Doba trvání Akce 

2. Akce začíná 17.10.2022 00:01 hod. a platí do 30.11.2022 23:59 hod. nebo do vyprodání zásob 
Produktu („Doba trvání“). Promo kód k Dárku lze uplatnit nejpozději do dne 15. 12. 2022. 

 
Účastník  

3. Akce je platná pouze na území České republiky a Slovenské republiky. 
4. Akce platí pouze na Produkt blíže specifikovaný v odst. 7. těchto Podmínek Akce. 
5. Akce platí pouze pro koncové zákazníky (nikoliv pro dealery či firmy), tzn. účastníkem Akce může 

být pouze fyzická osoba nepodnikatel. 
6. Z účasti v Akci jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s Pořadatelem nebo se společnostmi, 

které se podílejí na Akci, a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito 
osobami. 

 
Akce  

7. V rámci Akce účastníci, kteří zakoupili níže uvedené modely Samsung SSD („Produkt“) u 
Participujícího prodejce (viz odst. 9. těchto Podmínek Akce) během Doby trvání, mohou získat 
jednu z uvedených her dle vlastního výběru:  

• Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition – Digital Download 

• Far Cry 6 Standard Edition – Digital Download 

• Riders Republic Standard Edition – Digital Download 
Type  Model RRP incl. VAT (CZK) RRP incl. VAT (EUR) 

Internal SSD MZ-V8P1T0BW                        3 499 Kč                         139,90 €  

Internal SSD MZ-V8P2T0BW                        6 999 Kč                         284,90 €  

Internal SSD MZ-V7S1T0BW                        3 499 Kč                         139,90 €  

Internal SSD MZ-V7S2T0BW                        5 999 Kč                         239,90 €  

Internal SSD MZ-77E1T0B/EU                        2 999 Kč                         119,90 €  

Internal SSD MZ-77E2T0B/EU                        5 999 Kč                         239,90 €  

Internal SSD MZ-77E4T0B/EU                      11 999 Kč                         489,90 €  

Internal SSD MZ-77Q2T0BW                        4 499 Kč                         179,90 €  

Internal SSD MZ-77Q4T0BW                        9 999 Kč                         399,90 €  

Internal SSD MZ-77Q8T0BW                      19 999 Kč                         799,90 €  

External SSD MU-PE1T0S/EU                        3 499 Kč                         139,90 €  

External SSD MU-PE2T0S/EU                        5 999 Kč                         244,90 €  

External SSD MU-PE4T0S/EU                      11 999 Kč                         469,00 €  

External SSD MU-PE1T0R/EU                        3 499 Kč                         139,90 €  

External SSD MU-PE2T0R/EU                        5 999 Kč                         244,90 €  

External SSD MU-PE1T0K/EU                        3 499 Kč                         139,90 €  

External SSD MU-PE2T0K/EU                        5 999 Kč                         244,90 €  



8. V rámci Akce lze maximálně získat jeden Dárek za každý koupený Produkt. 
9. Participující prodejce (seznam najdete níže v tomto odstavci) poskytne účastníkovi Akce, který 

splní podmínky Akce, promo kód k uplatnění Dárku zasláním na jeho emailovou adresu nebo 
skrze elektrickou knihovnu daného prodejce, a to maximálně do 15 dnů od data nákupu 
Produktu. Nákupem Produktu se rozumí objednání a následné řádné uhrazení provedené 
objednávky (popř. přímé uhrazení kupní ceny u Participujícího prodejce), jejíž předmětem je 
nový Produkt. Nákup se musí uskutečnit v Době trvání Akce. Pokud účastník řádně neuhradí 
kupní cenu objednávky, bere na vědomí a souhlasí, že objednávka bude bez dalšího zrušena a 
související právo účastníka na Dárek (jakož i jakékoliv případné další nároky) dle této Akce pro 
nesplnění jejích podmínek zanikne. V případě dotazů či reklamace se obraťte na příslušného 
Participujícího prodejce. 
 
Participujícími prodejci jsou: 
Prodejce Web 

Alza.cz a.s. www.alza.cz/www.alza.sk  

CZC.cz s.r.o. www.czc.cz  

T.S. Bohemia a.s. www.tsbohemia.cz  

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. www.datart.cz  

Datacomp s.r.o. www.datacomp.sk 

Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. www.samsung.cz/www.samsung.sk  

Smarty CZ a.s. www.smarty.cz  

Arašid s.r.o. www.progamingshop.sk  

 
(„Participující prodejce“) 

 
10. Promo kód k získání Dárku lze uplatnit nejpozději do 15. 12. 2022, a to v souladu s postupem 

uvedeným v odst. 12 těchto Podmínek Akce. Pozdější uplatnění promo kódu k Dárku není možné 
a tedy nárok na Dárek v takovém případě zaniká. 

11. V případě jakýchkoliv technických problémů s uplatněním promo kódu kontaktujte Ubisoft 
Technical Support na stránce http://support.ubi.com.  

12. Pro získání Dárku postupujte dle kroků níže: 
 

I. Navštivte https://pickyourgame.ubi.com/  
II. Přihlaste se se svým existujícím účtem Uplay nebo vytvořte svůj nový účet. Pořadatel 

upozorňuje, že pro uplatnění promo kódu je nutná registrace účastníka u Uplay (tj. jde o 
podmínku získání Dárku). 

III. Zadejte promo kód, vyplňte požadované informace a potvrďte. 
IV. Následně obdržíte potvrzovací email z Ubisoftu (poskytovatele hry). Dárek (hru) poté najdete 

ve svém Uplay účtu.  
 
13. Akce se nesčítá s dalšími akčními nabídkami nebo slevami. 
14. Promo kód k Dárku je pouze pro osobní použití účastníka Akce, nelze jej přeprodat nebo vyměnit 

za peníze. 
15. Uplatněné promo kódy nelze vrátit, prodat nebo vyměnit. 
16. V případě neoprávněného uplatnění promo kódu či jiného podvodného jednání účastníka si 

Pořadatel vyhrazuje právo učinit kroky vedoucí k ochraně Akce a nevyhovět neoprávněným 
nárokům na Dárek. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných 
případech, zda účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla a podmínky pro účast v Akci a pro 
nárok na Dárek a vyhrazuje si právo nárok na Dárek odepřít. V případě, že Pořadatel bude mít 

http://www.alza.cz/www.alza.sk
http://www.czc.cz/
http://www.tsbohemia.cz/
http://www.datart.cz/
http://www.datacomp.sk/
http://www.samsung.cz/www.samsung.sk
http://www.smarty.cz/
http://www.progamingshop.sk/
http://support.ubi.com/
https://pickyourgame.ubi.com/


důvodné podezření na podvodné jednání účastníka za účelem uplatnění Dárku v rámci Akce, má 
Pořadatel právo takového účastníka z Akce vyloučit, a to bez nároku na Dárek. 

17. Uplatnění Dárku musí být provedeno přímo účastníkem Akce, nikoliv třetí osobou. Pořadatel je 
oprávněn na kontrolu daňového dokladu prokazující nákup Produktu, bez předložení příslušného 
daňového dokladu na žádost Pořadatele účastník nemá na Dárek nárok. 

18. Vymáhání účasti v Akci či Dárku soudní cestou je vyloučeno. 
19. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s 

užíváním Dárku. 
20. Pořadatel je oprávněn Akci ze závažných důvodů přerušit, ukončit či zrušit. Pořadatel je oprávněn 

změnit podmínky Akce či technické nebo organizační zabezpečení Akce, a v takovém případě je 
změna podmínek účinná od okamžiku zveřejnění na https://pickyourgame.ubi.com/. V případě, 
že účastník nebude se změnou pravidel Akce souhlasit, bude oprávněn svou účast v Akci ukončit 
bezplatně jednostranným oznámením doručeným Pořadateli prostřednictvím Samsung infolinky 
800 726 786. 

21. Pořadatel si vyhrazuje právo vystupovat a jednat uvážlivě a v souladu s podmínkami této Akce.  
22. V případě, že účastník využije své právo odstoupit od smlouvy ohledně zakoupeného Produktu, 

platí, že účastník nesplnil podmínky Akce pro uplatnění Dárku a tedy není oprávněn využít promo 
kód. Pokud promo kód byl již ze strany účastníka využit, bude Dárek odebrán z účtu Ubisoft. 

23. Pro spuštění hry, která je předmětem Dárku, musí vaše PC splňovat minimální požadavky níže: 

• Operační systém: WINDOWS10® (X64) 

• Procesor: AMD RYZEN 3 1200 (3.1 GHz) | INTEL CORE I5-4460 (3.2 GHz) (nebo lepší) 

(Doporučené: AMD RYZEN 5 1600 (3.2 GHz) | Intel Core i7-4790K (3.6 Ghz) (nebo lepší)) 

• RAM: Minimálně 8 GB (Doporučeno 8 GB), DIRECTX ®: DX12 

• Grafická karta: AMD RADEON R9 380 & NVIDIA GEFORCE GTX 960 4 GB VRAM (nebo 

lepší), Doporučené: AMD RADEON RX 570 8 GB VRAM & NVIDIA GEFORCE GTX 1060 6 

GB VRAM (nebo lepší) 

• Zvuková karta: DirectX ® 9.0c kompatibilní s nejnovějšími ovladači, Doporučené: 

Zvuková karta kompatibilní s DirectX® 9.0c podporující 5.1, s nejnovějšími ovladači 

• Pevný disk: 50 GB HDD (50 GB SSD doporučené) 

• Periferie: Windows-kompatibilní klávesnice a myš nebo hybridní vstup pro ovladač 

využívající klávesnici, myš a herní ovladač. 

• Internetové připojení: 512 KBPS upstream nebo lepší, Doporučené 50 MBIT upstream 

• Pro aktuální informace o podporovaných čipsetech prosím navštivte FAQ této hry na 

stránkách: http://support.ubi.com 

 

24. Účastí v Akci bere účastník na vědomí, že Pořadatel a příslušný Participující prodejce jsou 

oprávněni v souvislosti se zapojením účastníka do Akce zpracovávat osobní údaje účastníka, 

konkrétně jeho identifikační a kontaktní údaje, a to pro účely organizace a vyhodnocení Akce 

způsobem popsaným v těchto Podmínkách a k plnění práv a povinností vyplývajících z podmínek 

Akce v souvislosti s účastí účastníka v Akci. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou 

dostupné na webových stránkách Pořadatele a příslušných Participujících prodejců.  

25. Tyto Podmínky Akce budou po celou Dobu trvání Akce uloženy v sídle Pořadatele a na 

https://www.samsung.com/cz/akce/it/ssd-ubisoft-gaming-pick-your-game/. Tyto Podmínky Akce 

se řídí českým právem. 

26. V Praze dne 17. 10. 2022 

https://pickyourgame.ubi.com/
http://support.ubi.com/

