
Získajte bonus pri kúpe Samsung 
Galaxy A53 5G: 

Galaxy Buds Live white 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Inštalácia Samsung Members aplikácie 
a) Pri prvom zapnutí telefónu zvoliť možnosť nainštalovania aplikácie z uvedenej 

ponuky (vyžaduje sa predchádzajuce pripojenie na Wifi) alebo 

b) Stiahnutie aplikácie z obchodu Google Play Store  (Samsung Members) od 

spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. 

 

 

2. Založenie účtu Samsung Account 

Založenie Samsung Account (nutné pre správne fungovanie aplikáce Samsung Members a následného zobrazenia 

unikátného kódu pre získanie bezdrôtových slúchadiel Galaxy Buds+): 

a) Pri prvom zapnutí telefónu zvoliť možnosť vytvorenia Samsung Account 

b) Po zapnutí telefónu v Nastaveniach→Kontá a zálohovanie→Spravovať kontá→Pridať konto* 

 

 

*Viac informácii a postup: Ako vytvoriť a pridať Samsung konto 

https://www.samsung.com/sk/support/mobile-devices/ako-vytvorit-a-pridat-samsung-konto/


3. Prihlásenie do aplikácie Samsung Members pomocou účtu Samsung Account 
Vložte prihlasovacie údaje zo Samsung Account 

 

 

4. Registrácia do kampane „Získajte svoj bonus“ do 24.4.2022 
 
1. Po otvorení aplikácie Samsung Members nájdete v sekci „Výhody“ banner 

Kampane „Zaregistrujte telefón a získajte Galaxy Buds Live“ 

2. Po rozkliknutí banneru sa zobrazí tlačítko „Zaregistrovať telefón“ 

3. Registráciu je nutné podľa pokynov vyplniť a telefón zaregistrovať (IMEI a typ 

telefónu sa načíta automaticky) 

 

Údaje v registrácií z účtu 

Samsung account 

 

Automaticky vyplňované údaje  

 

 

 

 

 

 

 

  Akceptované búdú len doklady o kúpe (faktúra, blok, Dodatok ku zmluve) s dátumom do 17.4.2022 jednoznačne preukazujúce nákup telefónu 

Galaxy A53 5G 



5. Získanie E-voucheru 

Po kontrole registrovaných údajov a schválení registrácie dostane účastník akceptačný e-mail*. Následne otvorí 

v registrovanom telefóne aplikáciu Samsung Members : 

1. Po otvorení aplikácie Samsung Members nájdete v sekcii „Výhody“ banner „Klikni a vyzdvihni“ 

2. Po rozkliknutí banneru sa zobrazí tlačidlo „Získať kupón“ 

3. Unikátny kód sa po kliknutí na tlačidlo zobrazí a je možné ho skopírovať do schránky  

4. Kupón je platný do 31.5.2022 a po vygenerovaní je možné ho znova nájsť v sekcii „Výhody“ a „Moje kupóny“ 

5. Získaný unikátny kód je potrebné zadať na adrese https://www.novysamsung.sk/akcia/sluchadla-a53 do 

31.5.2022 

6. Po dokončení objednávky budú slúchadlá Galaxy Buds Live zaslané na adresu uvedenú v objednávke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Po obržaní akceptačného emailu ma účastník kampane 7 dní na vygenerovanie kódu v aplikácii Samsung Members. 

Vygenerovanie kódu=kliknutie na “Zobraziť kupón” a získanie unikátneho kódu 

 

6.  Vloženie kódu na https://www.novysamsung.sk/akcia/sluchadla-a53  do 31.5.2022 

Kód z Members vložíte na stránke do 31.5.2022 a doplníte údaje o doručení. Bonus bude bezplatne zaslaný na adresu 

doručenia. 

 

https://www.novysamsung.sk/akcia/sluchadla-a53
https://www.novysamsung.sk/akcia/sluchadla-a53

