
Předobjednávky – proces 
Princip předobjednávky: 

Zákazník, který si v období od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020 předobjedná zařízení Galaxy 
S20+ nebo Galaxy S20 Ultra 5G z české distribuce u jednoho z oficiálních prodejců 
a zároveň splní další podmínky stanovené v podrobných pravidlech Kampaně, získává 
nárok na bonus – bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+ zdarma. 
  
 

Registrace účastníka a přístrojů: 
 
1. Předobjednejte si do 8. 3. 2020 smartphone Galaxy S20+ nebo Galaxy S20 

Ultra 5G u prodejců, kteří pocházejí z oficiální české distribuce. 
 

2. Do 8. 3. zaregistrujte na www.samsung-bonus.eu své osobní údaje, model 
telefonu a informace o prodejci, u kterého jste jej předobjednali. Po tomto 
datu už registrace není možná a zaniká nárok na bonus – bezdrátová 
sluchátka Galaxy Buds+. 
 

3. Po obdržení telefonu dokončete nejpozději do 8. 4. 2020 registraci 
na www.samsung-bonus.eu Pro dokončení registrace doplňte kopii 
pokladního dokladu, číslo IMEI vašeho zařízení a unikátní kód z aplikace 
Samsung Members. 
 

4. Po ověření a schválení zaregistrovaných údajů vám bude zaslán bonus – 
bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+. 

 

Upozornění: 

1. Předregistrace osobních údajů a předobjednávky jsou možné jen od 11. 2. 2020 do 8. 
3. 2020. (Po tomto datu už registrace nebude možná a tím zaniká i nárok na bonus - 
bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+.) 
 
2. Vyzvednutí telefonu a dokončení registrace je možné jen do 8. 4. 2020. 
 
3. Jeden zákazník může zaregistrovat maximálně tři modely Galaxy S20+ nebo Galaxy 
S20 Ultra 5G. 
 
4. Bonus se nevztahuje na model Galaxy S20. 

1. Nákup zařízení  
 

2. Předregistrace 
do 8.3.2020 

 

3. Dokončení 
registrace do 
8.4.2020 

 

4. Bonus – 
Sluchátka Galaxy 
Buds+ 
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