SAMSUNG GALAXY CLUB 2020 AKCIJA
(TURPMĀK saukta AKCIJA)

AKCIJAS NOTEIKUMI
Akcijas organizators
1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk saukts Organizators),
reģistrācijas Nr. 40003963909, kas atrodas Duntes ielā 6, Rīgā, LV-1013, Latvijā.
Akcijas ilgums
2. Akcija sākas 2020. gada 11. februārī pulksten 23:00 un beidzas 2020. gada 31. decembrī pulksten
23:59 (turpmāk saukts Akcijas periods).
Tiesības piedalīties akcijā
3. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties Akcijā, ja viņu vecāki vai likumīgie aizbildņi
piekrīt šiem Akcijas noteikumiem (turpmāk saukti Noteikumi).
4. Lai piedalītos Akcijā, personai nepieciešams PINS konts. Kontu PINS lietotnē var reģistrēt jebkurā
laikā.
Akcija
5. Klienti, kuri iegādājas Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Note20 Ultra,
Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20+ Ultra 5G, Samsung Galaxy
Z Flip (modeļa Nr. SM-F916BZKASEB, SM-F916BZNASEB, SM-G985FZKDEUD, SM-G985FZRDEUD, SMG985FZWDEUD, SM-G986BLBDEUD, SM-G986BZADEUD, SM-G986BZKDEUD, SM-G986BZWDEUD,
SM-G986BZBDEUD, SM-G988BZADEUD, SM-G988BZKDEUD, SM-G988BZWDEUD, SM-F700FZKDSEB,
SM-F700FZPDSEB, SM-N980FZAGEUD, SM-N980FZGGEUD, SM-N980FZNGEUD, SM-N986BZKGEUD,
SM-N986BZNGEUD) (turpmāk saukts Akcijas prece) Akcijas perioda laikā, ir tiesīgi saņemt piekļuvi
Galaxy Club programmai un saņemt šādas Galaxy Club priekšrocības:
1) Kuponus trijiem apmeklējumiem lidostas biznesa klases uzgaidāmajā zālē izmantošanai Rīgas,
Tallinas vai Viļņas lidostā;
2) Kuponus trijām paātrinātām drošības kontroles procedūrām izmantošanai Rīgas, Tallinas vai Viļņas
lidostā;
3) 900 PINS punktus
(turpmāk sauktas Priekšrocības).
6. Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai attiecībā uz Organizatora izplatītām Akcijas precēm. Klientam ir
pienākums pie mazumtirgotāja pārliecināties par to, vai klienta izvēlētās preces dod tiesības piedalīties
Akcijā.
7. Akcijas dalībnieki (turpmāk saukti Dalībnieki) nesaņems Priekšrocības, ja Akcijas prece tiks nodota
atpakaļ mazumtirgotājam defektu vai citu iemeslu dēļ.
Priekšrocības
8. Priekšrocības ir paredzētas tikai personīgai izmantošanai.
9. Priekšrocības nevar izņemt naudā, apmainīt vai paņemt atpakaļ.
10. Kuponus lidostas biznesa klases uzgaidāmās zāles apmeklējumiem un paātrināto drošības
kontroles procedūru izmantošanai var izmantot tikai persona, kam pieder Akcijas prece. Ja Akcijas
prece pieder juridiskai personai, šī juridiskā persona lemj par to, kurš ir tiesīgs izmantot Akcijas
Priekšrocības.
11. Dalībnieks vienā dienā var izmantot tikai vienu kuponu lidostas biznesa klases uzgaidāmās zāles
apmeklējumam un vienu kuponu paātrināto drošības kontroles procedūru izmantošanai.
12. Aktivizējot kuponu, Dalībnieks saņem QR kodu, kas jāuzrāda pie ieejas lidostas biznesa klases
uzgaidāmajā zālē vai jānoskenē paātrinātās drošības kontroles vietā.

13. Kupons ir derīgs 24 stundas no tā aktivizēšanas. Kad paiet 72 stundas pēc aktivizēšanas, kuponi
tiek dzēsti.
14. Dalībnieks var izmantot kuponus līdz 2021. gada 31. janvārim, un pēc šī datuma visi neizmantotie
kuponi kļūst nederīgi.
Pieteikšanās Priekšrocību saņemšanai
15. Lai saņemtu Priekšrocības, Dalībniekiem nepieciešams atvērt Samsung Members lietotni,
lejupielādēt PINS lietotni, reģistrēties PINS programmā vai pierakstīties pastāvošajā PINS kontā un
ievadīt Akcijas preces pirkuma datumu (turpmāk saukta Reģistrācija).
16. Pēc Reģistrācijas apstiprināšanas Dalībnieks tiek uzņemts Galaxy Club programmā Priekšrocību
saņemšanai. Kuponu izmantošanai tiks aktivizēta Galaxy Club programmas sadaļa Dalībnieka kontā
PINS lietotnē. 900 PINS punkti tiek automātiski pieskaitīti Dalībnieka kontam pēc Reģistrācijas
apstiprināšanas.
17. PINS lietotne automātiski atpazīst Akcijas preci. Dalībnieks varēs iekļūt PINS lietotnes Galaxy Club
sadaļā tikai tad, ja lietotne ir lejupielādēta derīgā Akcijas precē.
Vispārīgi noteikumi
18. Organizators patur tiesības saprātīgi un saskaņā ar piemērojamām tiesību aktu prasībām mainīt
Akcijas noteikumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma.
19. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt Priekšrocības, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks nav ievērojis
Noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis Akciju.
20. Organizators neatbild par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kas
atrodas ārpus Organizators kontroles.
21. Akcijas norisi regulē Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas tiesību akti atkarībā no tā, vai Dalībnieka
dzīvesvieta ir Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā.
22. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi vai pretenzijas sakarā ar Akciju, tās var iesniegt līdz 2021.
gada 31. martam, zvanot vai rakstot uz Samsung zvanu centru. Zvans konkrētajā valstī no fiksētā vai
mobilā tālruņa Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bez maksas.
Igaunijā: 800-7267, info@samsung.ee
Latvijā: 8000-7267, info@samsung.lv
Lietuvā: 8800-77777, info@samsung.lt

