
 

 

 

IZMĒĢINIET 14 DIENAS BEZ MAKSAS GALAXY FOLD2 un Z FLIP viedtālruni 

(Turpmāk tiek saukts par KAMPAŅU)  

 

AKCIJAS NOTEIKUMI 

 

Akcijas organizators 

1. Akcijas organizators ir SIA Premiumstore (turpmāk tekstā Organizators), 

reģistrācijas Nr.40203033769, kas atrodas: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005 

Latvia. 

Kampaņas ilgums 

2. Akcija sākas 2021. gada 1. aprīlī un beidzas 2021. gada 31. augustā (turpmāk - 

Kampaņas periods). 

3. Kampaņas teritorija - fiziskais veikals “Samsung” Latvijā (turpmāk - Veikals) 

Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019. 

Dalībnieki 

4. Akcijā var piedalīties tikai fiziskas personas. 

 

Akcija 

5. Akcijas preces ir Samsung Galaxy Fold2 un Z Flip sērijas viedtālruņi (modeļi: SM-

F916BZKASEB; SM-F916BZNASEB; SM-F707BZAASEB; SM-F707BZNASEB) (turpmāk 

- kampaņas preces). Kampaņas laikā Veikalā pircējam ir tiesības saņemt vienu no 

Akcijas precēm uz pārbaudes laiku 14 (četrpadsmit) dienām. Pēc izmēģinājuma 

perioda akcijas prece ir jāatgriež veikalā. 

6. Tiek piemēroti vispārējie veikala pārdošanas noteikumi, izņemot gadījumus, kad 

šajos noteikumos ir skaidri noteikts citādi. 

Vienošanās 

7. Akcijas organizators un dalībnieks paraksta akcijas preču izmēģinājuma līgumu, 

saskaņā ar kuru organizators nodod ierīci dalībniekam lietošanai, un dalībnieks to 

atdod laika posmā, kas nepārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas no pieņemšanas-

nodošanas aktā norādītā datuma. Līguma termiņš beidzas pēc tam, kad akcijas 

dalībnieks nodod ierīci un organizators pieņem atgriezto akcijas preci. 

Papildus vienošanās 

8. Akcijas organizators un dalībnieks kopā paraksta papildu līgumu, kurā nosaka akcijas 

vērtību un nosacījumus dalībniekam gadījumā, ja akcijas prece netiek atgriezta: a) 

20 (divdesmit) mēnešu līzinga līgumu, bez procentu likmes; (b) vai nomas līgumu, 

saskaņā ar kuru akcijas produkts tiek nodots dalībniekam tikai pēc iemaksāta 

depozīta EUR 400 (četri simti euro) apmērā. Papildu līgums tiek savstarpēji izbeigts, 

izbeidzot akciju preču izmēģinājuma līgumu un abām pusēm izpildot saistības. 

Vispārīgi  

9. Organizators patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt 

saprātīgi un saskaņā ar piemērojamām tiesību aktu prasībām mainīt kampaņas 

noteikumus. 



 

 

10. Dalībniekam nav tiesību piedalīties, ja tiek atklāts, ka Dalībnieks ir neievērojis 

Noteikumus vai ja Dalībnieks ir negodīgi ietekmējis Akciju. 

11. Organizators nav atbildīgs par kampaņas apturēšanu nepārvaramas varas” force 

majeure” vai citu apstākļu dēļ, kurus Organizators nevar kontrolēt. 

12. Kampaņas izpildi regulē Latvijas tiesību akti. 

13. Ja Dalībniekam ir kādi jautājumi vai pretenzijas par Kampaņu, tos var iesniegt līdz 

2021. gada 4. Septembris, zvanot vai rakstot Samsung veikalam: +37127059499 

akropole@samsung.lv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


