
 

 

 

 

SAMSUNG 50 GADU JUBILEJAS AKCIJA  

(TURPMĀK saukta AKCIJA) 

 

AKCIJAS NOTEIKUMI 

Atzīmējot šo lauku, Akcijas dalībnieki (turpmāk saukti Dalībnieki) piekrīt šādiem Akcijas noteikumiem 
(turpmāk saukti Noteikumi). 

Akcijas organizators 

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

Akcijas ilgums un vieta 

2. Akcija sākas 2019. gada 1. novembrī un beidzas 2019. gada 30. novembrī (turpmāk saukts Akcijas 
periods). 

3. Akcija noris Latvijā. Akcijas produktus var iegādāties SIA Tet, reģistrācijas Nr. 40003052786, 
juridiskā adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija, veikalos. 

Tiesības piedalīties akcijā 

4. Personas vecumā līdz 18 gadiem var piedalīties Akcijā ar savu vecāku vai likumīgo aizbildņu 
piekrišanu šiem Noteikumiem. 

5. Sabiedrības, kas piedalās Akcijā, pārstāv to juridiskie pārstāvji. 

Akcija 

6. Klienti, kuri iegādājas 55” vai lielāku Samsung QLED televizoru (modelis Nr. QE82Q950RBTXX, 

QE75Q950RBTXX, QE65Q950RBTXX, QE55Q950RBTXX, QE75Q90RATXX, QE65Q90RATXX, 

QE55Q90RATXX, QE75Q85RATXX, QE65Q85RATXX, QE55Q85RATXX, QE65Q82RATXX, 
QE55Q82RATXX, QE75Q70RATXX, QE65Q70RATXX, QE55Q70RATXX, QE65Q67RATXX, 

QE55Q67RATXX, QE82Q60RATXX, QE75Q60RATXX, QE65LS03RAUXX, QE55LS03RAUXX) (turpmāk 

saukts Akcijas produkts) Tet veikalā Akcijas perioda laikā, par katru iegādāto Akcijas produktu ir 
tiesīgi saņemt akcijas kodu izmantošanai Wolt lietotnē (turpmāk saukta Dāvana).  

7. Dāvanas vērtība ir iepriekš noteikta atkarībā no iegādātā Akcijas  produkta: 

Modeļa numurs Dāvanas vērtība EUR 

QE82Q950RBTXX 700 

QE75Q950RBTXX 700 

QE65Q950RBTXX 600 

QE55Q950RBTXX 500 

QE75Q90RATXX 600 

QE65Q90RATXX 500 

QE55Q90RATXX 400 

QE75Q85RATXX 500 

QE65Q85RATXX 400 

QE55Q85RATXX 300 

QE65Q82RATXX 400 

QE55Q82RATXX 300 

QE75Q70RATXX 400 

QE65Q70RATXX 300 

QE55Q70RATXX 200 



 

 

 

QE65Q67RATXX 200 

QE55Q67RATXX 150 

QE82Q60RATXX 200 

QE75Q60RATXX 150 

QE65LS03RAUXX 200 

QE55LS03RAUXX 200 

 

8. Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai attiecībā uz Organizatora izplatītajiem televizoriem. Klientam 
jāpārliecinās pie mazumtirgotāja, vai klienta izvēlētais produkts dod tiesības piedalīties Akcijā . 

9. Dāvana tiek anulēta, ja Akcijas produkts tiek nodots atpakaļ mazumtirgotājam defektu vai citu 
iemeslu dēļ. 

Dāvana 

10. Dāvanas izmantošanai Dalībniekam ir jālejupielādē savā ierīcē Wolt lietotne.  

11. Dāvana ir paredzēta tikai personīgai lietošanai. 

12. Dāvanu nevar apmainīt pret naudu, apmainīt vai atdot atpakaļ. Tas neietekmē tiesību aktos 
norādītās patērētāja tiesības. 

Pieteikšanās Dāvanas saņemšanai 

13. Lai saņemtu Dāvanu, Dalībniekiem jāapmeklē mājaslapa www.samsungpromo.lv un jāreģistrējas, 

norādot šādu informāciju: pirkuma datums, Akcijas produkta modelis un sērijas numurs. Dalībniek iem 
ir jāpiekrīt Noteikumiem (turpmāk saukts Pieteikums) un jānospiež poga “Reģistrēt”. 

14. Ja Noteikumos nav norādīts citādi, Dalībniekam personīgi jāaizpilda un jānosūta Pieteikums . 

15. Pieteikums jānosūta Organizatoram 30 dienu laikā pēc pirkuma. Vēlāk saņemtie Pieteikumi tiks 
noraidīti. 

16. Organizators izsniegs Dalībniekam Dāvanu akcijas koda veidā mājaslapā www.samsungpromo.lv 
uzreiz pēc veiksmīgas Dalībnieka reģistrācijas. 

17. Ja Dalībniekam neizdodas reģistrēties, viņš tiks aicināts iesniegt Pieteikumu atkārtoti 5 darba 

dienu laikā. Ja Dalībniekam neizdodas arī atkārtoti reģistrēties, viņam jāsazinās ar Organizatora zvanu 

centru pa tālruni vai e-pastu, norādot šādu informāciju: pirkuma datums, veikala adrese, Akcijas 
produkta modelis un sērijas numurs. Katrs šāds Pieteikums tiks izskatīts individuāli. 

Vispārīgi noteikumi 

18. Organizators patur tiesības saprātīgi un saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām grozīt 
Akcijas noteikumus. 

19. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt Dāvanu, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks nav ievērojis Noteikumus 
vai ir negodīgi ietekmējis Akciju. 

20. Organizatoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus aizsardzībai 

pret krāpnieciskiem vai nederīgiem Pieteikumiem, tai skaitā bez ierobežojumiem prasīt papildu 
apstiprinājumu kā pierādījumu pirkumam. 

21. Ja Noteikumos nav norādīts citādi, Dalībniekam jāsedz visi piemērojamie nodokļi un citi 
nepieciešamie izdevumi. 

22. Organizators neatbild par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kas 
atrodas ārpus Organizatora kontroles. 

23. Organizators neatbild par: (a) Pieteikumu nesaņemšanu sistēmas kļūmju un citu iemeslu dēļ, ko 
Organizators nevar ietekmēt; (b) jebkādiem novēlotiem, nozaudētiem, nepareizi piegādātiem 

Pieteikumiem; (c) jebkādām kļūmēm vai disfunkciju saistībā ar datoru komunikācijām; (d) jebkādiem 

pārtraukumiem, bojājumiem vai zaudējumiem, kas rodas tādu apstākļu dēļ, ko Organizators nevar 
ietekmēt; (e) jebkādām Dalībnieka kļūdām. 
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24. Dalībnieks piekrīt tam, ka Organizators neatbild ne par kādām traumām, zaudējumiem vai 

bojājumiem, kas rodas, piedaloties Akcijā, vai saistībā ar Akciju, ciktāl to atļauj spēkā esoš ie tiesību 
akti. 

25. Akcijas realizēšanu regulē Latvijas tiesību akti. 

26. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi vai pretenzijas saistībā ar Akciju, tās var iesniegt līdz 2020. 
gada 15.janvārim, zvanot vai rakstot uz Samsung zvanu centru: 8000-7267, info@samsung.lv . 
Zvans no fiksētā vai mobilā tālruņa Latvijā ir bez maksas . 


