SAMSUNG GALAXY S21 FE KAMPAŅA
(turpmāk – AKCIJA)

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 norises ilgums
2. Akcija norisinās laikā no 2022. gada 4. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnija plkst. 23:59 (turpmāk
tekstā – Akcijas norises laiks).
Tiesības piedalīties Akcijā
3. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties Akcijā ar savu vecāku vai likumīgo aizbildņu
piekrišanu šiem Akcijas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).
4. Lai piedalītos Akcijā, personai ir jābūt aktīvam kontam lietotnē Wolt. Reģistrēt kontu lietotnē Wolt ir
iespējams jebkurā laikā bez maksas.
Akcija
5. Dalībnieki, kuri iegādājas viedtālruni Samsung Galaxy S21 FE 5G (modeļa Nr. SM-G990BZADEUE;
SM-G990BLGDEUE; SM-G990BLVDEUE; SM-G990BZWDEUE; SM-G990BZAGEUE; SM-G990BLVGEUE)
(turpmāk tekstā - Akcijas prece) Akcijas norises laikā, ir tiesīgi saņemt kuponu 30 EUR vērtībā
pasūtījumiem lietotnē Wolt (turpmāk tekstā – Dāvana).
6. Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai tām Akcijas precēm, kuras izplata Organizators. Dalībniekam,
iegādājoties Akcijas preci pie mazumtirgotāja, ir jāpārliecinās, vai izvēlētais produkts piedalās Akcijā.
7. Akcijas dalībnieks (turpmāk tekstā – Dalībnieks) nesaņems Dāvanu, ja Akcijas prece tiek atgriezta
atpakaļ pārdevējam defektu vai citu iemeslu dēļ.
Ieguvumi
8. Dāvana ir paredzēta tikai personīgai lietošanai.
9. Dāvanu nevar iemainīt pret skaidru naudu, nodot atpakaļ vai mainīt pret citu preci.
10. Ja Akcijas prece pieder juridiskai personai, juridiskā persona lemj par personu, kura ir tiesīga
izmantot Akcijā iegūto Dāvanu.
Pieteikšanās Dāvanas saņemšanai
11. Lai saņemtu Dāvanu, dalībniekam jāatver lietotne Samsung Members, jāizvēlas Wolt piedāvājums
un jālejupielādē kupons (turpmāk tekstā – Wolt kupons). Wolt kupons tiks ielādēts Samsung
Members profilā.
12. Dalībniekam ir jālejupielādē Wolt kupons līdz 2022. gada 31. jūlijam. Katrai Akcijas precei ir
pieejams viens kupons.
13. Lai izmantotu Dāvanu (Wolt kuponu), Dalībniekam ir jālejupielādē lietotne Wolt, kas pieejama
Google Play veikalā, jāpiereģistrējas vai jāielogojas jau eksistējošā Wolt kontā, jāievada Wolt kupons,
kas tika saņemts lietotnē Samsung Members.
14. Dalībnieks var izmantot Wolt kuponu līdz 2022. gada 31. jūlijam. Pēc šī perioda kupons vairs
nebūs derīgs izmantošanai.
Vispārīgi
15. Organizators patur tiesības jebkurā laikā pamatoti un saskaņā ar piemērojamām normatīvo aktu
prasībām mainīt Akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.
16. Dalībniekam nav tiesību saņemt Dāvanu, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks nav ievērojis
Noteikumus vai Dalībnieks ir izmantojis Akciju negodīgā vai ļaunprātīgā veidā.

17. Organizators nav atbildīgs par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas – force majeure – vai citu
apstākļu dēļ, kurus Organizators nevar kontrolēt.
18. Akcijas izpildi regulē Latvijas Republikas normatīvie akti atkarībā.
19. Ja Dalībniekam ir jautājumi vai pretenzijas attiecībā uz Akciju, tās var iesniegt līdz 2022. gada 31.
oktobrim, zvanot vai rakstot uz Samsung zvanu centru. Zvanu veikšana, katrā valstī uz norādītajiem
tālruņa numuriem no fiksētā vai mobilā tālruņa, ir bez maksas.

Latvija: 8000-7267, info@samsung.lv
Lietuva: 8800-77777, info@samsung.lt
Igaunija: 800-7267, info@samsung.ee

