
 

 

Noteikumi 

Samsung Neo QLED TV akcija  

(turpmāk tekstā – Akcija) 

 

Uz Akciju attiecas šādi noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi).   

Akcijas organizators  

1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk tekstā – 
Organizators), reģistrācijas Nr. 40003963909, adrese Duntes iela 6, Rīga, LV-
1013, Latvija.  

Akcijas ilgums un norises teritorija  

2. Akcija sākas 2021. gada 14. jūnijā un ilgst līdz 2021. gada 31. jūlijam (turpmāk 
tekstā – Akcijas periods). 

3. Akcijas norises teritorija – Latvija, Lietuva un Igaunija.  
4. Akcijas preces var iegādāties Pielikumā norādīto pārdevēju tiešsaistes un 

bezsaistes veikalos (turpmāk tekstā – veikals).  

Dalībnieki 

5. Akcija paredzēta tikai privātpersonām. 

Akcija 

6. Akcijas prece ir tālāk tabulā norādītie televizora Samsung Neo QLED modeļi 
(turpmāk tekstā – Akcijas prece). Par katru Akcijas periodā Veikalā iegādāto 
Akcijas preci pircējs (turpmāk tekstā – Dalībnieks) ir tiesīgs atbilstoši tālāk tabulā 
norādītajai informācijai kopā ar iegādāto Akcijas preci bez maksas saņemt 
televizoru The FRAME (32’’ vai 43’’) (turpmāk tekstā – Dāvana). 
 

Akcijas prece (televizora 
Samsung QLED modelis) 

Dāvana (televizors The 
FRAME) 

QE85QN900ATXXH QE43LS03AAUXXH 
QE75QN900ATXXH QE43LS03AAUXXH 

       QE65QN900ATXXH QE43LS03AAUXXH 
QE85QN800ATXXH QE43LS03AAUXXH 
QE75QN800ATXXH QE43LS03AAUXXH 
QE65QN800ATXXH QE43LS03AAUXXH 
QE75QN700ATXXH QE43LS03AAUXXH 
QE65QN700ATXXH QE43LS03AAUXXH 
QE85QN95AATXXH QE32LS03TCUXXH 
QE75QN95AATXXH QE32LS03TCUXXH 
QE65QN95AATXXH QE32LS03TCUXXH 
QE75QN91AATXXH QE32LS03TCUXXH 
QE65QN91AATXXH QE32LS03TCUXXH 



 

 

QE85QN90AATXXH QE32LS03TCUXXH 
QE75QN90AATXXH QE32LS03TCUXXH 
QE65QN90AATXXH QE32LS03TCUXXH 
QE85QN85AATXXH QE32LS03TCUXXH 
QE75QN85AATXXH QE32LS03TCUXXH 
QE65QN85AATXXH         QE32LS03TCUXXH 

 

7. Piedāvājums attiecas tikai uz Organizatora izplatītajām Akcijas precēm. Pircējam 
pirkuma brīdī ir jāpārliecinās, ka viņa izvēlētās preces ir pieejamas Veikalā un ir 
tiesīgas piedalīties Akcijā.  

8. Tiek piemēroti vispārējie Veikala pārdošanas un piegādes noteikumi, izņemot 
gadījumus, kad šajos noteikumos ir skaidri noteikts citādi. 

9. Akcijas ietvaros pieejamo Dāvanu skaits ir ierobežots. Dāvanas nepieejamības 
gadījumā Veikala vietnē būs redzams paziņojums “izpārdots” vai līdzīgs 
paziņojums. 

10.Ja Akcijas prece defektu vai citu iemeslu dēļ tiek atgriezta Veikalam, dalībnieks to 
nogādā Veikalā. 

 

Dāvana 

13. Dāvana ir paredzēta tikai personīgai lietošanai. 

14. Dāvanu nav iespējams apmainīt pret skaidru naudu, mainīt vai atdot atpakaļ.  

15. Akcija ir paredzēta tikai mazumtirdzniecības veikalu pircējiem un nav saistīta ar 
precēm, kas iegādātas tālākpārdošanas nolūkā. 

16. Ja Akcijas prece pieder juridiskai personai, juridiskā persona lemj, kurai personai 
ir tiesības lietot Akcijas dāvanas. 

 
Vispārējie noteikumi 

17. Organizators patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma pamatoti 
un saskaņā ar piemērojamām tiesību aktu prasībām mainīt Akcijas noteikumus. 

18. Dalībniekam nav tiesību saņemt Dāvanu, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks nav 
ievērojis Noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis Akcijas norisi. 

19. Organizators nav atbildīgs par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu 
apstākļu dēļ, kurus Organizators nevar kontrolēt.  

20. Akcijas īstenošanu akti atkarībā no tā, vai Dalībnieka dzīvesvieta ir Igaunijā, 
Latvijā vai Lietuvā, regulē Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas tiesību akti. 

21. Ja Dalībniekam ir kādi jautājumi vai pretenzijas attiecībā uz Akciju, tos var 
iesniegt līdz 2021. gada 30. oktobrim, zvanot vai rakstot uz Samsung klientu 
apkalpošanas centru. Zvans norādītās valsts robežās no fiksētā vai mobilā tālruņa 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bez maksas. 



 

 

Latvija 
Tālr. Nr. 8000 7267 
info@samsung.lv 
Lietuva 
Tālr. Nr. 8800 7777 
info@samsung.lt 
Igaunija 
Tālr. Nr. 800 7267 
info@samsung.ee 

 

[pielikums nākamajā lappusē] 

  



 

 

 


