
SAMSUNG ELECTRONICS CZECH AND SLOVAK s.r.o.  

SSD PICK YOUR GAME AKCE (“AKCE”)  

Všeobecné podmínky  

  

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

nebo pokyny zveřejněné promotérem týkající se propagace na https://www.samsung.com/cz/akce/it/ssd-

ubisoftgaming-pick-your-game/ jsou součástí podmínek.  

  

Pořadatel   

  

Pořadatel 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”).   

  

Doba trvání   

  

1. Akce začíná 19.03.2021 00:01 hod. a platí do 30.04.2021 23:59 hod. nebo do vyprodání zásob u všech níže 

uvedených zúčastněných maloobchodníků. (Doba trvání). Kód lze nárokovat nejpozději 15 dnů po skončení 

doby trvání akce, tzn. nejpozději 15.5.2021.  

  

Účastník   

  

2. Abyste se mohli zúčastnit akce, musíte být rezidentem České nebo Slovenské republiky ve věku od 18 let 

(dále jen „účastník“ nebo „vy“).  

3. Akce neplatí pro zaměstnance Pořadatele a jejich rodinné příslušníky.  

4. Akce platí pouze pro koncové zákazníky (nikoliv pro dealery či firmy).  

5. Maximálně lze získat jeden (1) Dárek za jeden (1) koupený Produkt.  

6. Akce se nesčítá s dašími akčními nabídkami nebo slevami.  

7. Pro spuštění hry musí vaše PC splňovat minimální požadavky níže.  

  

Processor  AMD RYZEN 5 1400 – 3.1 GHZ / INTEL I5-4460 – 3.2 GHZ  

RAM  8GB (DUAL – CHANNEL MODE)  

Storage  50GB HDD (SSD RECOMMENDED)  

GPU  AMD R9 380 – 4GB / NVIDIA GEFORCE GTX 970 – 4GB   

Average Performance  1080P / 30FPS  

Supported OS  WINDOWS 10 (64 BIT ONLY)  

  

  

  

Akce   

  

8. Účastníci, kteří zakoupili modely Samsung SSD (Produkty) uvedené v tabulce 1 u participujících prodejců 

uvedených v tabulce 2 během Doby trvání, získají jeden (1) promo kód od Ubisoftu, který lze použít k 

uplatnění jedné (1) bezplatné licencované digitální PC kopie jedné (1) z následujících her Ubisoft: Assassin's 

Creed Valhalla PC Standard Edition (18+) nebo Watch Dogs Legion PC Standard Edition (18+) nebo  

Immortals Fenyx Rising PC Standard Edition (12+), ke stažení od 19. března 2021 (obsah"). (Dárek).  
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Tabulka 1: Produkty  

  

SSD Range  Model  Capacity  

980 PRO  MZ-V8P250BW  250 GB  

980 PRO  MZ-V8P500BW  500 GB  

980 PRO  MZ-V8P1T0BW  1000 GB  

980 PRO  MZ-V8P2T0BW  2000 GB  

870 EVO  MZ-77E1T0B/EU  1000 GB  

870 EVO  MZ-77E2T0B/EU  2000 GB  

870 EVO  MZ-77E4T0B/EU  4000 GB  

870 QVO  MZ-77Q2T0BW  2000 GB  

870 QVO  MZ-77Q4T0BW  4000 GB  

870 QVO  MZ-77Q8T0BW  8000 GB  

980  MZ-V8V1T0BW  1000 GB  

970 EVO Plus  MZ-V7S2T0BW  2000 GB  

  

  

9. Nákupy z aukčních webů (např. Aukro, eBay) nebo od prodejců třetích stran jsou z této propagační akce 

výslovně vyloučeny.  

  

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

  

Jak postupovat  

  

11. Pro získání hry pro PC postupujte dle kroků níže.  

a. V průběhu Akce zakupte uvedený Produkt v tabulce 1 od prodejce (tabulka 2)  

b. Do 15 dnů od zakoupení získáte od Participujícího prodejce promo kód.  

c. V období od 19.03.2021 00:01 hod. do 30.04.2021 23:59 hod. (Doba trvání):  

i.  Navštivte https://pickyourgame.ubi.com ii.  Přihlašte se se svým 

existujícím účtem Uplay nebo vytvořte nový účet.  

iii. Zadejte Váš kód, vyberte jednu (1) z uvedených her a potvrďte. Hra bude následně aktivována ve 

Vaší Ubisoft Connect (PC) knihovně. Obsah bude dostupný od 19.3.2021 a přibližná velikost činí 50 GB. 

Promo kódy uplatněné po skončení akce nebudou uznány. iv. Pokud narazíte na jakýkoli problém, 

nejdříve si přečtěte tyto podmínky, než se obrátíte na podporu Ubisoft. Pokud potřebujete jakékoli 

informace o obsahu nebo pokud narazíte na jakékoli technické problémy, přejděte na 

https://support.ubisoft.com/.  

  

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


12. V případě neoprávněného čerpání si Pořadatel vyhrazuje právo učinit kroky vedoucí k ochraně soutěže a 

nevyhovět neopravněným nárokům.  

  

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

  

Obecné  

  

14. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv přerušení akce, ať už z důvodu vyšší moci nebo jiných důvodů, 

které pořadatel nemůže ovlivnit.  

  

15. Pořadatel si vyhrazuje právo, v příměřené míře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, změnit 

podmínky promo akce.  

  

16. Pořadatel nenese odpovědnost za: (a) jakékoli nepřijetí reklamace v důsledku selhání přenosu a dalších 

podmínek, které nemůže ovlivnit, (b) jakékoli poruchy související s počítačem nebo komunikací, (c) jakákoli 

narušení, ztráty nebo škody způsobené událostmi, které pořadatel nemůže ovlivnit, (d) jakékoli tiskové 

nebo typografické chyby v jakýchkoli materiálech související s akcí, (e) jakékoli použití dárku osobami 

mladšimi 18 let.  

  

17. Účastnící budou výhradně odpovědní za veškeré příslušné daně a veškeré další související náklady, výdaje, 

které nejsou uvedeny v podmínkách.  

  

  

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

  

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

  

  

20. © 2021 Ubisoft Entertainment. All rights reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are 

registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. © 2021 

Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Immortals Fenyx Rising, Ubisoft, and the Ubisoft logo are 

registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.   

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Watch Dogs Legion ®, the Watch Dogs Legion ® logo, 

Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the 

U.S.and/or other countries.   

  

21. Akce se řídí zákony České republiky.  

  

  


