Pravidla propagační akce Samsung Smart TV – Voyo
(dále jen „Pravidla“)
1.

Tato Pravidla propagační akce Samsung Smart TV – Voyo stanovují pravidla speciální propagační akce,
za nichž je při zakoupení Samsung Smart televizoru možno získat 3-měsíční předplatné Voyo zdarma
(dále jen „Akce“).

2.

Voyo je služba video on demand, kterou nabízí společnost TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, v rámci videoportálu http://voyo.nova.cz/.

3.

Organizátorem Akce je společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku
2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046 (dále jen „Organizátor“).

Účastníkem Akce se stane osoba, která splní následující podmínky: nárok na 3-měsíční předplatné Voyo
zdarma získá osoba, která k 10.7.2018 na území České republiky vlastní Samsung Smart televizor,
model: QE75Q9FNA, QE65Q9FNA, QE55Q9FNA, QE65Q8CNA, QE55Q8CNA, QE65Q8FNA,
QE55Q8FNA, QE75Q7FNA, QE65Q7FNA, QE55Q7FNA, QE75Q6FNA, QE65Q6FNA,
QE55Q6FNA, QE49Q6FNA, UE65NU8502, UE55NU8502, UE80NU8002, UE75NU8002,
UE65NU8002, UE55NU8002, UE49NU8002, UE65NU7672, UE55NU7672, UE49NU7672,
UE65NU7472, UE55NU7472, UE50NU7472, UE43NU7472, UE65NU7452, UE55NU7452,
UE50NU7452, UE43NU7452, UE65NU7442, UE55NU7442, UE50NU7442, UE43NU7442, anebo si
jej v období od 10.7.2018 do 31.12. 2018 v České republice zakoupí; (dále jen „Účastník“).
4.

Účastníkům, kteří jsou již předplatiteli služby Voyo, bude jejich předplatné zdarma o tři měsíce
prodlouženo. Doba prodloužení předplatného bude stanovena dle podmínek uvedených v článku 4.
těchto Pravidel.

5.

Akce na 3-měsíční předplatné začíná dnem 10.7.2018 a končí datem ukončení Akce dne 31.12. 2018.
Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání Akce“. Nabídka předplatného
podléhá dostupnosti a platí jen do vyčerpání limitu stanoveného předplatného pro Akci. Po dosažení tohoto
limitu přestane být nabídka dostupná, k čemuž může dojít před datem ukončení Akce. Nabídka
předplatného tedy nemusí být dostupná po celou dobu trvání Akce.

6.

Účastník Akce, který vlastní Samsung Smart TV nebo se stane v době trvání Akce jejím vlastníkem,
postupuje při registraci a aktivaci služby Voyo podle návodu v čl. 20. níže (dále jen „Registrace“).

7.

Registrace a aktivace předplatného Voyo musí být provedena v době trvání Akce, nejpozději dne 31.12.
2018. Pokud se Účastník v této lhůtě z jakéhokoli důvodu nezaregistruje a předplatné Voyo neaktivuje,
jeho nárok zaniká.

8.

Na jeden zakoupený televizor Samsung Smart se lze zaregistrovat pouze jednou. Předplatné lze tedy
aktivovat pouze pro jeden konkrétní model televizoru Samsung a pouze pro jednoho uživatele služby
Voyo. Nároky plynoucí z účasti v této Akci nelze kombinovat s nároky z jakýchkoliv jiných obdobných
akcí pořádaných Organizátorem Akce anebo třetí osobou.

9.

Akce se smí účastnit pouze osoby s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let. Účastníci mladší
18 let musí mít svolení rodiče nebo zákonného zástupce s účastí na Akci. Organizátor může rodiče/zák.
zástupce požádat, aby uzavřeli další dohodu jako důkaz souhlasu s účastí na této propagační Akci.

10. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli ověřit platnost Registrací Účastníků (včetně totožnosti, věku a

místa bydliště Účastníka) a splnění podmínek účasti na Akci a vyloučit z Akce jakéhokoli Účastníka,
který odešle Registraci, jež nebude v souladu s těmito Pravidly, nebo který nedodrží registrační postup.
Chyby a opomenutí mohou být dle uvážení Organizátorů prominuty. Pokud Organizátor neuplatní
kterékoli ze svých práv v jakékoli fázi trvání Akce nebo platnosti předplatného aktivovaného v rámci
Akce, nemá se za to, že se těchto práv zříká.
11. Rozhodnutí Organizátora o vyloučení Účastníka z Akce je konečné a nebude nijak zdůvodňováno.
12. Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za Registrace, které nebyly správně provedeny do

stanoveného data ukončení Akce. Je povinností Účastníka zajistit, aby v rámci Registrace uvedl veškeré
nezbytné a pravdivé údaje.
13. Plnění (3-měsíční předplatné služby Voyo) poskytnutá v rámci Akce nejsou převoditelná ani

vyměnitelná a nelze je vyplatit v hotovosti.

14. Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za Registrace, které jsou nesprávné, ztracené, opožděné,

poškozené nebo zničené z důvodu jakéhokoli selhání počítače, viru, poruchy, zpoždění nebo jakéhokoli
jiného důvodu.
15. Pokud bude tato Akce jakkoli zmařena, nebo nebude možné ji provést z jakéhokoliv důvodu, nad nímž

Organizátor nemá přiměřenou kontrolu, vyhrazuje si Organizátor právo, dle svého uvážení, v
maximálním rozsahu povoleném zákonem buď vyloučit kteréhokoli Účastníka, anebo změnit,
pozastavit, ukončit nebo zrušit Akci podle potřeby Organizátora.
16. Organizátor si vyhrazuje právo Akci kdykoliv v době jejího trvání zrušit nebo změnit její Pravidla, aniž

by mu tím vznikla jakákoli povinnost.
17. Tato propagační Akce a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní se řídí a vykládá

v souladu s právním řádem České republiky.
18. POSTUP PŘI REGISTRACI (pro Účastníka Akce je stanovený následující postup pro Registraci do

služby Voyo):
I.
II.
III.
IV.

Připojte Samsung Smart TV k internetu, minimální doporučená rychlost je 4Mbit/s.
Spusťte úvodní obrazovku stisknutím tlačítka
Vyberte a spusťte aplikaci Voyo.
Přihlaste se do aplikace Voyo.

(SMART HUB) na dálkovém ovladači.

a. pokud jste již uživatelem Voyo, zadejte v sekci „Uživatelský profil“ své přihlašovací údaje
do Voyo a po kontrole správnosti zadaných údajů se vám automaticky prodlouží doba
předplatného o tři měsíce;
b. pokud nemáte vytvořen účet u Voyo, zadejte vaši e-mailovou adresu, na níž vám budou
následně zaslány informace, jak Registraci vašeho účtu na stránkách Voyo.cz dokončit.
Registrace je zdarma a netrvá déle než 3 minuty. Po ukončení Registrace již jen zadejte
v sekci „Uživatelský profil“ své přihlašovací údaje do služby Voyo a po kontrole
správnosti zadaných údajů se vám automaticky aktivuje předplatné na tři měsíce zdarma.
V.
VI.

Úplný návod pro Registraci a aktivaci služby Voyo je dostupný na
http://tv.nova.cz/gdpr/podminky-registrace.
V případě problému s Registrací a aktivací služby Voyo kontaktujte technickou podporu služby
Voyo, kontakt je dostupný na http://voyo.nova.cz/faq.

19. Společnost TV Nova s.r.o. bude nakládat s osobními údaji poskytnutými v rámci registrace v souladu

a za podmínek stanovených v Informaci o zpracování osobních údajů, která je dostupná na internetové
adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
20. Tato Pravidla jsou účinná počínaje dnem 10.7. 2018.
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