Tehnikas akcijas “Pērc Samsung televizoru un saņem Wolt naudu dāvanā” noteikumi
1. Akcija spēkā no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.
2. Akcija attiecas uz esošajiem un jaunajiem Tet klientiem, kas ir fiziskas personas.
Akcija neattiecas uz komersantiem.
3. Akcijas ietvaros iegādājoties kādu no akcijas televizoru modeļiem maksājot uzreiz vai
izmantojot Tet pakalpojumu “Nomaksas pirkums” kādā no Tet veikaliem visā Latvijā vai
www.tet.lv/veikals, pircējs saņems dāvanā akcijas kodu izmantošanai Wolt lietotnē:
Akcijas Samsung TV modeļa
nosaukums
QE65QN95AATXXH
QE55QN95AATXXH
QE65QN90AATXXH
QE55QN90AATXXH
QE75QN85AATXXH
QE65QN85AATXXH
QE55QN85AATXXH
QE65Q80AATXXH
QE55Q80AATXXH
QE55Q77AATXXH
QE75Q67AAUXXH
QE65Q67AAUXXH
QE55Q67AAUXXH
QE50Q67AAUXXH
QE43Q67AAUXXH
UE75AU8072UXXH
UE65AU8072UXXH
UE50AU8072UXXH
UE75AU7172UXXH
UE65AU7172UXXH
UE55AU7172UXXH
UE50AU7172UXXH
QE75LS03AAUXXH
QE65LS03AAUXXH
QE55LS03AAUXXH
QE50LS03AAUXXH
QE43LS03AAUXXH
QE32LS03TCUXXH

Wolt akcijas koda nomināls
200 €
150 €
150 €
120 €
300 €
150 €
120 €
120 €
100 €
70 €
100 €
70 €
50 €
50 €
30 €
70 €
30 €
20 €
70 €
30 €
30 €
20 €
200 €
150 €
100 €
100 €
50 €
30 €

4. Wolt akcijas kods tiks nosūtīts elektroniski sms veidā uz pircēja noradīto mobilā tālruņa
numuru nākamajā darba dienā pēc pirkuma.
5. Wolt akcijas koda izmantošanai Tet pircējam ir jālejupielādē savā ierīcē Wolt lietotne.
6. Wolt akcijas kods ir paredzēts tikai personīgai lietošanai un to iespējams izmantot tikai
pasūtot ēdienu Wolt lietotnē ar piegādi uz mājām (t.i., kods nav izmantojams Wolt
pasūtījuma saņemšanai ēšanai uz vietas un pasūtījuma saņemšanai Wolt partnera
tirdzniecības vietās).
7. Wolt akcijas kodu nevar apmainīt pret naudu, apmainīt vai atdot atpakaļ. Tas
neietekmē tiesību aktos norādītās patērētāja tiesības.
8. Wolt akcijas kodu jāaktivizē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc saņemšanas.
9. Wolt akcijas kodu jāizmanto 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā pēc aktivizēšanas brīža.
10. Tet nomaksas pirkums ir pieejams Tet klientiem gan fiziskā, gan juridiskām personām,
kuras lieto kādu no tālākminētajiem Tet pakalpojumiem – Helio iTV, Helio vTV, mājas
internets, Shortcut, Tet elektrība.
11. Līgums par Tet nomaksas pirkumu tiek slēgts pēc klienta maksātspējas izvērtēšanas,
nepārsniedzot darījuma limitu, kas noteikts maksātspējas slēdzienā un saskaņā ar šo
noteikumu 14.punktu.

12. Nomaksas pirkuma līguma termiņš ir līdz 36 mēnešiem.
13. Tet nomaksas pirkumu var izmantot fiziskas personas tehnikai ar cenu no EUR 48,00
juridiskas personas tehnikai ar cenu no EUR 150,00.
14. Slēdzot jaunu pakalpojumu līgumu un kļūstot par SIA Tet klientu, pirmajos 3
pakalpojumu lietošanas mēnešos nomaksas pirkumam pieejamais limits ir EUR
400,00, bet sākot ar ceturto mēnesi pieejamais limits ir EUR 2500,00. Individuāls
nomaksas limits konkrētā darījuma ietvaros tiek noteikts maksātspējas pārbaudē.
Iegādājoties preces, kuru kopējā summa pārsniedz minētos limitus, šī starpība ir jāsedz
veicot pirmo iemaksu.

