
SamsungApps  - 
ponořte se do světa bada aplikací. 

Obohaťte si svůj Samsung telefon s  operačním 
systémem bada o  spousty nových her,aplikací nebo 
grafických motivů. Vybírat můžete z  mnoha tisíc  
položek, jež jsou nabízeny zdarma nebo 
za  peníze a  do  přístroje je stáhnete pomocí 
několika jednoduchých kroků. SamsungApps 
myslí také na  uživatele z  České republiky 
a  Slovenska, takže nabídka zahrnuje  
i aplikace ušité na  míru přímo pro ně. Některé 
z nich jsou představeny na  dalších stránkách.  
www.samsungapps.com, Facebook, YouTube, Twitter



•  Stažení aplikace přímo do 
telefonu je nejjednodušší 
a nejrychlejší  způsob, jak 
SamsungApps využít.

Jak získám aplikace?

V TELEFONU

V menu 
telefonu 
vyberte 
SamsungApps

1.

Vyberte aplikaci, 
kterou chcete

2.

Náhled detailu

3.

Pro nákup placené 
aplikace se 
musíte přihlásit 
k SamsungApps účtu

4.

Stáhněte do 
telefonu

5.

Podrobné informace včetně videonávodu naleznete na webu http://www.samsungapps.com/about/onPhone.as



•  Spusťe Kies a vyberte polozku 
Samsung Apps. Vyberte 
aplikaci, kterou chcete 
stáhnout/nakoupit

             

•   V případě nákupu placené 
aplikace se přihlaste. Klikněte 
na tlačítko Koupit/Stáhnout

•  Aplikace můžete nakupovat 
a stahovat v pohodlí vašeho domova 
prostřednictvím programu Kies, 
který nainstalujete do vašeho PC. 
Neplatíte tak poplatky za stažení 
dat. Program Kies je ke stazeni 
na http://www.samsungapps.com/
about/onPc.as, kde také naleznete 
podrobný návod na to jak program 
Kies používat

Jak získám aplikace?



Moje aplikace

Jízdní řády ČR a SR

Aplikace Jízdní řády je velice užitečnou 
pomůckou pro všechny, kteří chtějí 
cestovat po  České republice a  Slovensku 
vlakem či autobusem. Tato aplikace totiž  
poskytuje kompletní databázi jízdních 
řádů těchto dopravních prostředků. Ale 
to není zdaleka vše, uživatelé zde najdou 
také jízdní řády veřejné mětské dopravy 
v  několika desítkách měst, včetně Prahy, 
Brna či Ostravy. Stačí znát jméno zástavky 
a aplikace vyhledá vhodné spojení.



•  Stažení aplikace přímo do 
telefonu je nejjednodušší 
a nejrychlejší  způsob, jak 
SamsungApps využít.

V TELEFONU

•  Uptation rat. Otatiur? Quiam 
estoriatiant eos nonet es 
dent quae prempor rerspel 
estiati is moste niatius et 
aut perupidus. Abore, que 
erumquaectem qui seriame 
optaeri bernatem qui apel

Jak získám aplikace?

Telefon
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estiati is moste niatius et aut perupidus. 
Abore, que erumquaectem qui seriame 
optaeri bernatem qui apel


