
 

 

Samsung QLED TV akcijos taisyklės 

(Kampanijos sąlygos atnaujintos 2021.01.08.) 

(toliau – Akcija) 

 

 

Akcijos sąlygos (toliau – Sąlygos). 

Akcijos organizatorius 

1. Akcijos organizatorius – „SIA Samsung Electronics Baltics“ (toliau – Organizatorius), 

įmonės kodas 40003963909, adresas: Dantes g. 6, Ryga, LV-1013, Latvija. 

Akcijos laikotarpis ir teritorija 

2. Akcija galioja laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. (toliau – 

Akcijos laikotarpis). 

3. Akcija vykdoma šioje teritorijoje: Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.  

4. Akcijos prekę galima įsigyti priede išvardintose elektroninėse ir fizinėse parduotuvėse 

(toliau – Parduotuvė). 

Dalyviai 

5. Akcija gali pasinaudoti tik fiziniai asmenys. 

6. Organizatoriaus atstovai ir įmonių, kurias Organizatorius įtraukia į šią Akciją, darbuotojai 

pasinaudoti Akcija negali. 

Akcija 

7. Akcijos prekės tai žemiau išvardinti Samsung QLED TV modelių televizoriai (toliau – 

Akcijos prekė). Už kiekvieną Akcijos laikotarpiu Parduotuvėje įsigytą prekę pirkėjas 

(toliau – Dalyvis) įgyja teisę gauti Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi arba Galaxy Tab S6 

Lite Wi-Fi planšetinį kompiuterį (priklausomai nuo įsigytos Akcijos prekės, vadovaujantis 

toliau pateikta lentele) neatlygintinai (toliau – Dovana).   

 

Akcijos prekė (QLED 

modelis) 

Dovana Dovana (planšetinio 

kompiuterio 

modelis) 
QE85Q950TSTXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE75Q950TSTXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE65Q950TSTXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE82Q800TATXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE75Q800TATXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE65Q800TATXXH Tab S7+ Wi-Fi (Müstiline must) SM-T970NZKAEUD 

QE65Q700TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE55Q700TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE85Q95TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 



 

 

 

8. Akcija galioja tik toms Akcijos prekėms, kurias platina Organizatorius.  Dalyvis 

Parduotuvėje turi įsitikinti, kad jo pasirinktas produktas dalyvauja Akcijoje. 

 

Dovana 

 

9. Kad gautų dovaną, Dalyvis turi apsilankyti internetinėje svetainėje 

www.samsung.lt/christmas ir joje užregistruoti pirkimą iki 2021-02-15. Registracijos metu 

būtina nurodyti šią informaciją: Akcijos prekės pirkimo datą, modelį ir serijos numerį, savo 

vardą ir pavardę, el. pašto adresą; ii) įkelti pirkimą patvirtinantį dokumentą .jpg arba .pdf 

formatu ir iii) sutikti su Sąlygomis. 

10. Jei registracijos metu yra neįvykdomos šios Sąlygos, Organizatorius tokią paraišką atmes 

ir apie tai informuos Dalyvį el. laišku. 

11. Po sėkmingos registracijos pagal šias sąlygas dalyvis per 4 (keturias) darbo dienas 

nurodytu elektroninio pašto adresu gaus unikalų akcijos kodą kartu su tolesnėmis 

instrukcijomis dėl dovanos atsiėmimo. Dovaną galima atsiimti spustelėjus nuorodą, gautą 

kartu su elektroniniu laišku, ir internetinėje formoje nurodžius pageidaujamą pristatymo 

būdą („Omniva“ arba DPD kurjeris) bei įvedus unikalų akcijos kodą. 

12. Unikalus kodas galioja iki 2021-02-15 ir jį galima panaudoti tik 1 (vieną) kartą. 

13. Dovaną tiekėjas pristatys nemokamai pasinaudodamas arba „Omniva“ paštomatais, arba 

DPD kurjerių paslaugomis – priklausomai nuo dalyvio pasirinkimo. Taikomos bendros 

tiekėjo pristatymo sąlygos, išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose aiškiai numatyta kitaip. 

14. Akcijos Dovanų skaičius yra ribotas. Pasibaigus Akcijos Dovanoms, pirkėjas neįgyja teisės 

gauti Dovaną neatlygintinai. Nesant galimybės gauti Dovaną, pardavėjo fizinėje 

parduotuvėje, tinklapyje ir registracijos svetainėje bus rodoma „išparduota“ ar panašus 

pranešimas. 

15. Dovana negali būti iškeista į pinigus, pakeista arba grąžinta.  Tai nepaveikia vartotojo 

teisių, numatytų teisės aktuose bei gamintojo garantinėse sąlygose.  

16. Jei Akcijos prekė yra grąžinama pardavėjui dėl defektų ar kitų priežasčių, Dalyvis taip pat 

privalo grąžinti ir Dovaną.  

17. Akcija yra skirta tik pirkėjams mažmeninėje prekyboje ir (arba) elektroninėje 

parduotuvėje ir nėra susijusi su prekėmis, įsigyjamomis siekiant šias prekes toliau 

parduoti.  

 

 

Asmens duomenų tvarkymas 

QE75Q95TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE65Q95TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE55Q95TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE75Q90TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE65Q90TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE55Q90TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE85Q80TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE75Q80TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

QE65Q80TATXXH Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (Pilka) SM-P610NZAASEB 

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


 

 

18. Akcijos vykdymo tikslais Organizatorius naudos Dalyvių asmens duomenis. Dalyvių 

asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento  6 straipsnio 1 dalies „a“ punktu (sutikimas); Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies „f“ punktu (teisėti Organizatoriaus interesai). 

Teisėtas Organizatoriaus interesas yra jo teisinių interesų apsauga ir suasmenintos 

informacijos siuntimas. 

19. Gavus atskirą Dalyvio sutikimą Organizatorius naudos dalyvio asmens duomenis tiesiogiai 

siunčiant Samsung produktų ir paslaugų naujienas, pasiūlymus ir rekomendacijas (el. 

paštu). Šis asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Latvijos Informacinės visuomenės 

paslaugų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsniu, 

Estijos Elektroninių ryšių įstatymo 1031 straipsnio 1 dalimi. 

20. Sprendimas pateikti Organizatoriui asmens duomenis yra savanoriškas. Tačiau jei Dalyvis 

nepateikia dalyvavimui akcijoje reikiamos informacijos, toks Dalyvis negalės dalyvauti 

Akcijoje. 

21. Kai Dalyvių asmens duomenys tvarkomi jų sutikimu, jie turi teisę bet kuriuo metu atšaukti 

savo sutikimą. Toks atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris buvo 

vykdomas prieš atšaukiant sutikimą.  

22. Asmens duomenys bus perduoti tik paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas 

Organizatoriui, pvz., akcijos organizavimo, komunikacijos ir kitas panašias paslaugas. 

Šioms Šalims suteikiama tik tokia prieiga prie asmens duomenų, kuri yra reikalinga, kad 

Šalys galėtų teikti šias paslaugas Organizatoriui. 

23. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikia Akcijai vykdyti. Jei 

inicijuojamas teisminis procesas, asmens duomenys gali būti saugomi iki tokio proceso 

pabaigos. Jei teisės aktai numato, kad Organizatorius privalo saugoti asmens duomenis, 

Organizatorius vadovausis teisės aktų numatyta tvarka. Jei Dalyvis davė sutikimą 

tiesiogiai gauti rinkodaros pranešimus, susiję asmens duomenys bus saugomi iki 

momento, kai Dalyvis atsisakys gauti tokio pobūdžio informaciją arba atšauks sutikimą 

kitomis priemonėmis. 

24.  Organizatorius veikia kaip duomenų valdytojas. Savo prašymą leisti susipažinti, pataisyti, 

ištrinti ar apriboti duomenų tvarkymą, paprieštarauti, kad būtų tvarkomi Dalyvio asmens 

duomenys, pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą ar pateikti kitokio pobūdžio 

komentarą Dalyviai gali pateikti Europos duomenų apsaugos pareigūnui per BDAR 

paramos puslapį, kurio nuorodą  galima rasti Privatumo politikoje, esančioje 

http://www.samsung.com/lv/lt/ee. Skundus, susijusius su jų asmens duomenų tvarkymu, 

Dalyviai taip pat gali pateikti duomenų apsaugos priežiūros institucijai. 

 

Bendrosios nuostatos 

25. Organizatorius pasilieka teisę pagrįstai ir laikantis taikomų teisės aktų reikalavimų bet 

kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti pasiūlymo sąlygas. 

26. Dalyviai neturi teisės gauti Dovanos, jei nustatoma, kad Dalyvis nepaisė sąlygų arba 

nesąžiningai arba piktybiškai naudojosi šia Akcija. 

27. Jei kitaip nenurodyta šiose Taisyklėse, Dalyvis privalo sumokėti visus taikomus mokesčius 

bei padengti kitas būtinas išlaidas. 

28. Organizatorius neatsako už Akcijos sustabdymą dėl force majeure ar kitų aplinkybių, kurių 

Organizatorius negali kontroliuoti. 

29. Organizatorius neatsako už: a) pirkimo dokumento neįkėlimą dėl sistemos klaidų ir kitų 

priežasčių, kurių Organizatorius negali paveikti; b) bet kokias klaidas ar sutrikimus, 

susijusius su kompiuteriniais ryšiais; c) bet kokius pertrūkius, nuostolius ar žalą, 

atsiradusius dėl aplinkybių, kurių organizatorius negali paveikti; d) Dalyvio klaidas. 



 

 

30. Dalyvis sutinka, kad Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius su Akcija susijusius 

nuostolius ar žalą, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai. 

31. Akcijos vykdymą reglamentuoja Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Estijos 

Respublikos teisės aktai, priklausomai nuo registracijai naudoto tinklalapio. 

32. Jei dalyvis turi su Akcija susijusių klausimų ar pretenzijų, juos galima pateikti iki 2021 m. 

balandžio 10 d. skambinant arba rašant į Samsung skambučių centrą:  

 

 

Latvija 

Tel. Nr.: 8000 7267 

info@samsung.lv 

Lietuva 

Tel. Nr.: 8800 7777 

info@samsung.lt 

Estija 

Tel. Nr.: 800 7267 

info@samsung.ee 

 

[Priedas kitame lape] 
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PRIEDAS 

[pardavėjų sąrašas] 
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