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Účast v této kampani vyžaduje následující kroky ze strany účastníka: 
 

• Pokud budou účastníci vybráni k účasti v kampani, budou vyzváni, aby si zařízení 

zakoupili v místním e-shopu Samsung pomocí  slevového kódu; 

• Napsání recenze v sekci “Moje recenze”; 

• Nahrání videa z rozbalování (unboxing video); 

• Napsání příspěvku na sociální sítě; 
• Vyplnění závěrečného průzkumu, který je povinný. 

 
Platba 

Při registraci do této kampaně není požadována žádná platba. Po ukončení období registrací sestavíme 

užší seznam kandidátů, kteří podle našeho názoru nejlépe odpovídají požadovanému profilu pro 

kampaň Samsung. Těmto kandidátům z užšího výběru bude následně zaslán e-mail o tom, jak se do 

kampaně zapojit. 

Jedná se o standardní postup u kampaní, v nichž Insideři dostávají možnost vyzkoušet si exkluzivní a 

drahé produkty. 

 

Dodání zařízení Samsung společností The Insiders 

Kandidátům, kteří se dostanou do užšího výběru, bude zaslán e-mail s odkazem na e-shop společnosti 

Samsung, kde si budou moci zakoupit zařízení se slevou až 50 % z doporučené ceny. Do této fáze není 

vyžadována žádná platba. První Insideři z užšího výběru, kteří úspěšně zaplatí, jsou poté automaticky 

vybráni do kampaně a obdrží zařízení Samsung domů. 

 

Požadavky kampaně 

Insideři obdrží zařízení Samsung, které si v rámci kampaně vyzkouší ve svých domácnostech. Poté budou 
požádáni, aby napsali recenzi produktu, natočili rozbalovací (unboxing) video a zveřejnili příspěvek na 
sociálních sítích s hashtagem kampaně. Důležité je také, aby účastníci vyplnili závěrečný průzkum. 
Průzkum bude na konci kampaně zpřístupněn online; účastníci o něm budou informováni e-mailem. 
Závěrečný průzkum musí být vyplněn do uvedených termínů. 

 

Načasování 

Doba trvání kampaně je jasně uvedena na webových stránkách a v příspěvcích na blogu. Insideři si 

budou moci produkt vyzkoušet během živé fáze kampaně (podrobnosti naleznete na infostránce). 



Registrace 
Účastníci se mohou o účast v této kampani ucházet prostřednictvím webových stránek The Insiders. Na 
jednu domácnost je povolen pouze jeden účet; v případě zneužití nebo uvedení nepravdivých údajů 
může být Insider z kampaně bez varování vyloučen. Pro účast v kampani The Insiders a Samsung musí 
potenciální zájemci pravdivě a úplně vyplnit seznam otázek. 

 
Platební informace 
Při registraci do této kampaně není požadována žádná platba. Po ukončení období registrace sestavíme 
užší seznam kandidátů, kteří podle našeho názoru nejlépe odpovídají požadovanému profilu pro tuto 
kampaň. Těmto kandidátům z užšího výběru pak bude zaslán e-mail s odkazem na místní e-shop 
Samsung, kde mohou produkt zaplatit. První Insideři z užšího výběru, kteří úspěšně zaplatí, jsou poté 
automaticky vybráni pro kampaň a obdrží produkt. 

 
Vrácení a výměna zboží 
Mimo zákonnou dvoutýdenní (14denní) lhůtu na rozmyšlenou nám nelze produkt vrátit. Pokud jsme 
výrobek obdrželi ve správném termínu zpět v původním balení a v řádném funkčním stavu bez 
poškození, vrátíme vám platbu. Po skončení kampaně nebudete mít možnost vrátit výrobek zpět 
společnosti The Insiders. Každý Insider je povinen zaregistrovat své zařízení u společnosti Samsung 
prostřednictvím místního e-shopu Samsung, abyste v případě, že zařízení bude kdykoli v průběhu 
kampaně vyžadovat výměnu nebo opravu, mohli informovat tým zákaznického servisu společnosti 
Samsung, který vše projedná a vyřeší. Informujte nás také na adrese 
infoczechrepublic@theinsidersnet.com, abychom byli v obraze o časovém harmonogramu recenzí a 
účasti v kampani. 

 
Soukromí 
Se všemi údaji bude zacházeno s maximální důvěrností. Osobní údaje o účastnících budou předány 
třetím stranám pouze s výslovným souhlasem (například pro účely doručení). Pokud nebudete vybráni, 
všechny vaše údaje ze systému okamžitě odstraníme. 

 
Výběr 
Účastníci budou do této kampaně vybráni na základě konkrétních kritérií dohodnutých mezi 

společnostmi Samsung a The Insiders. Tento výběr bude proveden společností The Insiders a je závazný 

a konečný. Neúspěch ve výběru nebude mít žádný vliv na následné přihlášky nebo účast v jiných 

kampaních pořádaných společností The Insiders nebo jejími dceřinými společnostmi. Tento způsob 

výběru je považován za nezbytný, protože počet uchazečů je často mnohem vyšší než počet volných 

míst.



Péče o produkt 

Účastník je odpovědný za to, že bude svůj výrobek udržovat v čistotě a v dobrém technickém stavu, 

dokud je v jeho držení. Účastník by neměl za žádných okolností prodávat - nebo se pokoušet prodat 

- výrobek během doby trvání kampaně, protože by tím porušil podmínky. 

 

Obecné obchodní podmínky 

Společnost The Insiders nenese odpovědnost za technické nebo jiné problémy této kampaně, které z 

ní vyplývají nebo jsou způsobeny prvky, které společnost The Insiders ani Samsung nemohou ovlivnit. 

Každý účastník je zodpovědný za to, aby zajistil ochranu softwaru i hardwaru a jejich dobrý funkční 

stav. Účast v této kampani znamená bezpodmínečné přijetí těchto pravidel. Společnost The 

Grapevine, vystupující pod názvem "The Insiders" a dále uváděná jako The Insiders, nenese 

odpovědnost za přímé, nepřímé nebo náhodné škody vzniklé v důsledku používání jejich webových 

stránek nebo informací získaných prostřednictvím těchto stránek. Společnost The Insiders nemůže 

nést žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou registrovanému členovi v důsledku 

používání produktu nebo služby během kampaně. Výrobce a distributor zůstávají vždy společně a 

nerozdílně odpovědní za výrobek nebo službu, které registrovaný člen během kampaně používá. 

Registrovaný člen musí vždy dodržovat návod k použití a/nebo se striktně řídit návodem k použití 

výrobku nebo služby. Webové stránky, jakož i obsah jejich textů, obrázků, grafiky, zvukových souborů, 

animací, videozáznamů, organizace dat a databází, které na nich mohly být obsaženy (tj. informace), 

zůstávají duševním vlastnictvím společnosti The Insiders. Informace jsou chráněny zákonem, který se 

vztahuje na autorská práva a práva s nimi související, a všemi předpisy platnými pro duševní 

vlastnictví. Máte právo nahlížet do informací na webových stránkách pro soukromé a osobní použití 

a/nebo si je stáhnout. Jakékoli jiné použití, mimo jiné včetně reprodukce, šíření, zpřístupnění 

veřejnosti a/nebo opakovaného použití v jakékoli formě, vcelku nebo zčásti, dočasně nebo trvale, 

stránek nebo údajů o The Insiders je bez předchozího písemného souhlasu The Insiders přísně 

zakázáno. 

 

Generovaný obsah 

Při účasti v této kampani budete mít možnost prokázat svou aktivitu ambasadora zveřejněním obsahu 

online, který zahrnuje mimo jiné obrázky, videa, recenze, posudky, tweety a další mediální formáty 

(dále jen "online obsah"). Účastí v této kampani souhlasíte s tím, že společnost Samsung může 

bezplatně používat nebo využívat veškerý online obsah nebo jeho části v rámci marketingových 

aktivit, ať už pro tuto kampaň nebo v souvislosti s ní, nebo pro jakékoli jiné marketingové aktivity, a 

tímto se vzdáváte jakýchkoli práv duševního vlastnictví, mimo jiné autorských práv k online obsahu. 


