PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ SAMSUNG S10
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové kampaně Samsung Galaxy S10 (dále jen „Kampaň“). Tento dokument
je pro Klienty jediným podkladem, který upravuje podmínky této Kampaně. Podmínky Kampaně mohou být měněny pouze formou písemných
dodatků k tomuto dokumentu.
1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatelem a organizátorem Kampaně je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1,
PSČ 140 92, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Banka“ nebo
„UniCredit Bank“).
2. POJMY
Doba trvání – Kampaň probíhá v období od 8. 3. 2019 do 30. 4. 2019. Banka si vyhrazuje právo Kampaň prodloužit nebo ji předčasně ukončit.
Informaci o změně trvání uveřejní na Obchodních místech Banky a na www.unicreditbank.cz.
Klient – fyzická osoba starší 15 let pro účty a fyzická osoba starší 18 let, která není Zaměstnancem a u Banky má vedený jakýkoli produkt nebo
je oprávněným uživatelem produktu jiného Klienta.
Nový klient – fyzická osoba starší 18 let, která není Zaměstnancem a u Banky si zřídí produkt na základě této Kampaně. Mezi Nové klienty
řadíme i bývalé klienty, kteří s Bankou ukončili smluvní vztah před započetím této Kampaně.
Zaměstnanec – fyzická osoba starší 18 let, která je ke dni začátku Kampaně v pracovním poměru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., nebo Vybranou společností skupiny UniCredit včetně Zaměstnanců mimo evidenční stav (např. Zaměstnanci na mateřské a rodičovské
dovolené) nebo s franšízovými smluvními partnery UniCredit Bank a její pracovní poměr trvá do termínu skončení Kampaně.
Nový produkt – produkt, který si Klient nově založí v průběhu této Kampaně. Novým produktem se rozumí U konto PREMIUM.
Slevový kód – jedinečný kód prokazující nárok na slevu při koupi Smartphonu ve výši 8 000 Kč. Platí od 8. 3. 2019 do 15. 5. 2019. Banka zajistí
doručení kódu vybraným stávajícím Klientům formou e-mailu.
Smartphone – telefon Samsung Galaxy S10 512 GB Black/White. Telefon nemůže být zakoupen na splátky u distributora.
Obchodní místo Banky – pobočka UniCredit Bank v České republice, obchodní místo UniCredit Bank Expres, není-li uvedeno jinak.
Vybrané společnosti skupiny UniCredit – UniCredit Leasing CZ, a.s., včetně UniCredit Fleet Management, s.r.o., a UniCredit pojišťovací
makléřská spol. s r.o. nebo UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. (UBIS) nebo UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. Zde
jsou zahrnuti i členové UCTAM (UniCredit Turn-Around Management).
Třetí strany – finanční zprostředkovatelé Banky.
Distributor – SETOS spol. s r.o., Horoměřice 84, 252 62 Praha-západ, Horoměřice, IČO: 46352163, www.setos.cz.
3. ÚČASTNÍCI KAMPANĚ
Účastníkem Kampaně je každý stávající Klient a Nový klient, který se stane majitelem Nového produktu během trvání Kampaně a splní všechny
podmínky, jež jsou stanoveny v těchto pravidlech. Do Kampaně jsou zahrnuti i bývalí Klienti, kteří v minulosti ukončili smluvní vztah s Bankou.
Kampaň je určena i pro Klienty a Nové klienty, kteří vstupují do smluvního vztahu s Bankou zprostředkováním obchodu přes Třetí strany,
s výjimkou Třetí strany a klientů Třetí strany – společnosti Partners Financial Services, a.s. Z Kampaně jsou vyloučeni všichni Zaměstnanci.
4. MÍSTO A ČAS OTEVŘENÍ NOVÉHO PRODUKTU
Nový produkt může být otevřen po dobu trvání Kampaně na Obchodním místě Banky.
5. ZPŮSOB A TERMÍN POUŽITÍ SLEVOVÉHO KÓDU
Účastník Kampaně obdrží do dvou pracovních dnů po založení Nového produktu e-mailem Slevový kód. Kód lze uplatnit na webové stránce
www.obchod-samsung.cz/akce/UCBS10 k objednání 1 ks Smartphonu. Slevový kód je možné uplatnit nejpozději dne 15. 5. 2019. Sleva se
uplatňuje pouze na mobilní telefon, který je předmětem kampaně, příslušenství či jiné produkty nejsou zvýhodněny oproti standardním cenám
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na www.obchod-samsung.cz. Podmínkou uplatnění slevy je trvání Nového produktu minimálně 12 měsíců. Pokud Klient ukončí Nový produkt
v době kratší než 12 měsíců, Banka je oprávněna požadovat vrácení poskytnuté slevy v podobě sankce za předčasné ukončení Nového produktu
ve výši 8 000 Kč.
Uplatněním kodu klient souhlasí s těmito podmínkami. Potvrzení/zpracování objednávky Distributorem trvá 1-4 pracovní dny od odeslání
objednávky. Klient souhlasí, že mu po zakoupení telefonu bude nahrána aplikace pro internetové bankovnictví Smart Banking a tapeta.
6. REKLAMACE
Banka není zprostředkovatelem prodeje ani přímým prodejcem Smartphonu. Klient je oprávněn svou reklamaci Smartphonu a jeho doručení
uplatnit přímo u Distributora.
7. SOUHLAS ÚČASTNÍKA KAMPANĚ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Každý účastník Kampaně bere na vědomí, že informace poskytnuté pořadateli (jako správci) v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních
údajů budou zpracovávány pro účely Kampaně za účelem jejího vyhodnocení Kampaně. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník
Kampaně má práva dle čl. 15 a následujících nařízení č. 2016/679 (GDPR), tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je
opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky Kampaně jsou přístupné na internetových stránkách www.unicreditbank.cz. Jakékoliv případné změny podmínek Kampaně budou
zveřejněny na těchto internetových stránkách a změna bude účinná od okamžiku zveřejnění. Na uplatnění slevy není právní nárok a není soudně
vymahatelná.
Podmínky jsou platné od 8. 3. 2019.
Podmínky jsou vydány v českém a anglickém znění. V případě pochybností je rozhodná česká verze.

V Praze dne 8. 3. 2019
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
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