
 

 

Noteikumi un nosacījumi 

Samsung QLED TV akcija  

(turpmāk – Akcija) 

 

Uz Akciju attiecas tālāk norādītie noteikumi (turpmāk – Noteikumi). 

Akcijas organizators 

1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk – Organizators), 

reģistrācijas Nr. 40003963909, adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija. 

Akcijas ilgums un teritorija 

2. Akcija sākas 2020. gada 1. decembrī un beidzas 2021. gada 10. janvārī (turpmāk – 

Akcijas laiks). 

3. Akcija teritorija – Latvija, Lietuva un Igaunija.  

4. Akcijas preces iespējams iegādāties Pielikumā norādīto pārdevēju tiešsaistes un 

parastajos veikalos (turpmāk –Veikals). 

Dalībnieki 

5. Akcijā var piedalīties tikai fiziskas personas. 

6. Šajā Akcijā nav tiesību piedalīties Organizatora pārstāvjiem un Organizatora šajā Akcijā 

iesaistīto uzņēmumu darbiniekiem. 

Akcija 

7. Akcijas preces ir zemāk tabulā norādītie Samsung QLED TV modeļi (turpmāk – Akcijas 

prece). Par katru Akcijas laikā Veikalā nopirkto Akcijas preci pircējam (turpmāk – 

Dalībnieks) ir tiesības bez maksas saņemt Samsung Galaxy Tab S7 vai S6 Lite WiFi 

(atkarībā no iegādātās Akcijas preces) atbilstoši zemāk tabulā norādītajam (turpmāk – 

Dāvana).   

 

 

Akcijas prece (QLED 
modelis) 

Dāvana (planšetdatora 
modelis) 

QE85Q950TSTXXH SM-T970NZKAEUD 

QE75Q950TSTXXH SM-T970NZKAEUD 

QE65Q950TSTXXH SM-T970NZKAEUD 

QE82Q800TATXXH SM-T970NZKAEUD 

QE75Q800TATXXH SM-T970NZKAEUD 

QE65Q800TATXXH SM-T970NZKAEUD 

QE65Q700TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE55Q700TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE85Q95TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE75Q95TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE65Q95TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE55Q95TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE75Q90TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE65Q90TATXXH SM-P610NZAASEB 



 

 

QE55Q90TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE85Q80TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE75Q80TATXXH SM-P610NZAASEB 

QE65Q80TATXXH SM-P610NZAASEB 

 

8. Piedāvājums attiecas tikai uz tām Akcijas precēm, ko izplata Organizators. Dalībniekam 

Veikalā jāpārliecinās, ka tā izvēlētās preces  atbilst noteikumiem, lai piedalītos Akcijā. 

 

Dāvana 

 

9. Lai saņemtu Dāvanu, Dalībniekam līdz 31.01.2021. jāapmeklē mājas lapa 

www.samsung.lv/christmas / www.samsung.lt/christmas / www.samsung.ee/christmas 

un jāreģistrē pirkums (i)  norādot šādu informāciju: pirkuma datums, iegādātās Akcijas 

preces modelis un sērijas numurs, savs vārds, e-pasta adrese; (ii) augšupielādējot 

pirkumu apliecinošu dokumentu jpg vai pdf formātā; un (iii) piekrītot Noteikumiem. 

10. Ja reģistrācija netiek veikta saskaņā ar šiem Noteikumiem, Organizators reģistrāciju 

noraida un informē Dalībnieku pa e-pastu. 

11. 4 (četru) darbadienu laikā pēc veiksmīgas reģistrācijas saskaņā ar šiem Noteikumiem 

Dalībnieks pa e-pastu saņems unikālu akcijas kodu. Dāvanu var saņemt,apmeklējot mājas lapu 

www.samsung.lv/christmas / www.samsung.lt/christmas / www.samsung.ee/christmas 

un ievadot unikālo akcijas kodu un nepieciešamo informāciju. 

12. Unikālais akcijas kods ir derīgs līdz 31.01.2021, un to var izmantot 1 (vienu) reizi. 

13. Piegādātājs Dāvanu nogādās saņēmējam bez maksas, izmantojot Omniva pasta sūtījumu 

stacijas, vai DPD kurjera piegādi. Tiek piemēroti piegādātāja vispārīgie piegādes 

noteikumi, ja vien šajos Noteikumos nav skaidri paredzēts citādi.  

14. Akcijā pieejamo Dāvanu skaits ir ierobežots. Kad sasniegts pieejamības ierobežojums, 

pieteikties bezmaksas Dāvanai vai to saņemt nav iespējams. Ja Dāvanas nav pieejamas, 

Veikalā, Veikala mājas lapā un reģistrācijas mājas lapā tiks norādīts uzraksts “izpārdots” 

vai līdzīgs. 

15. Dāvanu nevar izņemt naudā, apmainīt vai nodot atpakaļ. Tas neietekmē tiesību aktos 

noteiktās patērētāja tiesības un ražotāja garantijas noteikumus.  

16. Dalībnieks Dāvanu atgriež Veikalā, ja defektu vai citu iemeslu dēļ Veikalā tiek atgriezta Akcijas prece.  

17. Akcija ir paredzēta tikai pircējiem mazumtirdzniecībā un/vai e-veikalā, un tā neattiecas uz 

precēm, kas iegādātas tālākpārdošanai.  

 

 

Personas datu apstrāde 

18. Organizators izmantos Dalībnieku personas datus Kampaņas īstenošanai. Dalībnieku 

personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiska pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6. panta (1) daļas (a) punkts (piekrišana);Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

(1) daļas (f) punkts (Organizatora likumīgās intereses). Organizatora likumīgās intereses 

nozīmē tā likumīgo interešu aizsardzību un personalizētu paziņojumu nosūtīšanu. 

19. Ar atsevišķu Dalībnieka piekrišanu Organizators apstrādās Dalībnieka personas datus 

nolūkā informēt par jaunumiem, piedāvājumiem un sniegt ieteikumus saistībā ar Samsung 

produktiem un pakalpojumiem, veicot tiešo mārketinga saziņu (pa e-pastu). Šī personas 

datu apstrāde ir balstīta uz Latvijas Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta 

http://www.samsung.lv/christmas%20/
http://www.samsung.lt/christmas%20/
http://www.samsung.ee/christmas
http://www.samsung.lv/christmas%20/
http://www.samsung.lt/christmas%20/
http://www.samsung.ee/christmas


 

 

1. daļu, Lietuvas Elektronisko sakaru likuma 69. pantu un Igaunijas Elektronisko sakaru 

likuma 103.1 panta (1) daļu. 

20. Lēmums sniegt Organizatoram personas datus ir brīvprātīgs. Tomēr, Dalībnieks, kurš 

nesniedz dalībai Akcijā nepieciešamo informāciju, Akcijā nevar piedalīties. 

21. Ja Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņu piekrišanu, viņiem ir 
tiesības jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Minētais neietekmē datu apstrādes 
tiesiskumu, pamatojoties uz piekrišanu, kas bija spēkā pirms tās atsaukšanas.  

22. Personas dati tiks nodoti tikai pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus 
Organizatoram, piemēram, kampaņas organizācijas, komunikācijas un citus tamlīdzīgus 
pakalpojumus. Šīm personām tiks nodrošināti vai pieejami personas dati, lai varētu sniegt 
šos pakalpojumus Organizatoram. 

23. Dalībnieku personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams Kampaņas īstenošanai. 

Ja tiek uzsākta tiesvedība, personas dati var tiku uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām. 

Ja tiesību akti nosaka obligātu personas datu uzglabāšanu, Organizators ievēros attiecīgos 

noteikumus. Ja Dalībnieks ir sniedzis piekrišanu saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, 

attiecīgie personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad Dalībnieks atsakās no turpmākas 

paziņojumu saņemšanas vai kā citādi atsauc piekrišanu. 

24.  Organizators rīkojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi Dalībnieku personas datiem, 

veikt tajos labojumus, ierobežot to apstrādi, iebilstu pret apstrādi, izmantotu tiesības uz 

datu pārnešanu vai aktualizētu citus jautājumus par savu personas datu apstrādi, 

Dalībnieki var veikt pieprasījumu Eiropas datu aizsardzības inspektoram, izmantojot GDPR 

atbalsta lapu, saite uz kuru atrodama Privātuma politikā, kas publicēta lapā: 

http://www.samsung.com/lv/lt/ee. Dalībnieki var arī iesniegt datu aizsardzības 

uzraudzības iestādei sūdzības par savu personas datu apstrādi. 

 

Vispārīgie noteikumi 

25. Organizators patur tiesības pamatoti un saskaņā ar spēkā esošajām tiesību aktu prasībām 

jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Akcijas noteikumus. 

26. Dalībnieki nav tiesīgi saņemt Dāvanu, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks nav ievērojis 

Noteikumus vai ir izmantojis šīs Akcijas norisi negodīgi vai ļaunprātīgi. 

27. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, Dalībniekam jāmaksā visi spēkā esošie nodokļi 

un citi nepieciešamie izdevumi. 

28. Organizators nav atbildīgs par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu ārpus 

Organizatora kontroles esošu apstākļu dēļ. 

29. Organizators nav atbildīgs par: (a) nespēju augšupielādēt pirkuma dokumentu sistēmas 
kļūdu un citu iemeslu dēļ, ko Organizators nevar ietekmēt; (b) jebkādām kļūdām vai 

disfunkcijām saistībā ar datora saziņu; (c) jebkādiem pārtraukumiem, bojājumiem vai 
zudumiem, ko izraisījuši apstākļi, ko Organizators nevar ietekmēt; (d) jebkādām 
Dalībnieka kļūdām. 

30. Dalībnieks piekrīt, ka Organizators nav atbildīgs par jebkādiem savainojumiem, 
zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar Akciju, ciktāl tas ir saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

31. Akcijas īstenošanu regulē Latvijas/Lietuvas/Igaunijas Republikas tiesību akti atkarībā no 

reģistrācijai izmantotās mājas lapas. 

32. Ja Dalībniekam saistībā ar Akciju ir kādi jautājumi vai pretenzijas, tās var iesniegt līdz 

2021. gada 10. aprīlim, zvanot vai rakstot Samsung zvanu centram:  

 

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 lapā] 

  

mailto:info@samsung.lv
mailto:info@samsung.lt
mailto:info@samsung.ee


 

 

 

PIELIKUMS 

[pārdevēju saraksts] 

 

 

IGAUNIJA 

1. SANDMANI GRUPI AS, reģ. Nr. 10040727, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe 

linnaosa, Laki põik 6, 12918. 

2. Wexl Grupp, OU, reģ. Nr. 11792719, Magdaleena tn 3, 11312, Tallinn, Estonia. 

3. Telia Eesti AS, reģ. Nr. 10234957, Harjumaa, Tallinn linn, Mustamae tee 3, 15033. 

4. Expert Eesti AS, reģ. Nr. 10090323, Mustamäe tee 16, Harjumaa 10617, Tallinn, 

Estonia. 

 

 

LATVIJA 

1. EURONICS LATVIA SIA, reģ. Nr. 40003829397, Ieriķu iela 5b, Rīga, LV-1084. 

2. TET SIA, reģistrācijas Nr. 40003052786, Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011. 

3. MK TRADE, SIA, reģ. Nr. 40103299982, Rīga, Buļļu iela 51C, LV-1067. 

4. ETG SIA, reģ. Nr. 40103145298, Brīvības gatve 201, Rīga, Latvija, LV-1039. 

5. ALSO LATVIA, SIA, reģ.No. 40003274889, Liliju iela 29, Mārupes novads, Mārupe, LV-

2167 

 

LIETUVA 

1. TELIA LIETUVA AB, reģ. Nr. 121215434, juridiskā adrese: Saltoniškiu g. 7a, LT- 08105 

Vilnius. 

2. TOPO GRUPE UAB, reģ. Nr. 134777619, juridiskā adrese: R. Kalantos g. 32, LT-52302 

Kaunas. 

3. AVITELOS PREKYBA UAB, reģ. Nr. 142054984, juridiskā adrese: Taikos Prospect 15, 

LT-91135 Klaipēda. 

4. KESKO SENUKAI UAB, reģ. Nr. 234376520, Islandijos pl. 32B, LT-474460 Kaunas, 

Lithuania. 

5. VERSLO VARTAI UAB, reģ. Nr. 301114554, Taikos pr. 39, LT-91150 Klaipėda. 

6. ALSO LIETUVA UAB, reģ. Nr. 110199943, Verslo g. 6, Kumpiai, LT-54311, Kauno r. 

 


