
 

FLIP + 82” SMART SIGNAGE AKCIJAS KOMPLEKTA / 75” 5 GADU GARANTIJAS AKCIJA  

(TURPMĀK - AKCIJA) 

 

AKCIJAS NOTEIKUMI  

(TURPMĀK - NOTEIKUMI) 

Akcijas organizators 

1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk – Organizators), reģistrācijas 
Nr. 40003963909, kas atrodas Duntes ielā 6, Rīgā, LV-1013, Latvijā. 

Akcijas ilgums 

2. Akcija sākas 2019. gada 6. martā pulksten 00:01 un beidzas 2019. gada 6. aprīlī pulksten 00:00 
(turpmāk – Akcijas periods). 

Tiesības piedalīties Akcijā 

3. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties Akcijā ar savu vecāku vai likumisko aizbildņu 
piekrišanu šiem Noteikumiem. 

4. Uzņēmumus, kas piedalās Akcijā, pārstāv to juridiskie pārstāvji. 

Akcija 

Komplekta piedāvājums 

5. Klientiem, kuri iegādājas Samsung Flip (modelis Nr. LH55WMHPTWC/EN) kopā ar 82” Smart 
Signage komplektu (modelis Nr. LH82QENELGC/EN) (turpmāk – Akcijas produkti) Akcijas perioda 
laikā, ir tiesības saņemt atlaidi 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā no pamata cenas. 

6. Lai saņemtu Komplekta piedāvājumu, klientiem jāapmeklē mājaslapa 
https://www.samsung.com/ee/flip-bundle Igaunijā, https://www.samsung.com/lv/flip-bundle   
Latvijā vai https://www.samsung.com/lt/flip-bundle   Lietuvā, jāaizpilda standarta veidlapa lapas 
apakšā, jāpiekrīt Noteikumiem, un jānospiež poga “Reģistrēties”.  

7. Organizators sazināsies ar klientu personīgi 3 (trīs) dienu laikā, lai noformētu pasūtījumu Akcijas 
produktiem un Akcijas piedāvājumam.  

 
Paplašinātas garantijas piedāvājums 

8. Klientiem, kuri pērk jebkādus Samsung Flip produktus ar 75” ekrānu (turpmāk – Akcijas 
produkts) Akcijas perioda laikā, ir tiesības saņemt 5 (piecu) gadu ražotāja garantiju (turpmāk – 
Paplašinātā garantija) parastās ražotāja garantijas vietā.  

9. Paplašināto garantiju piešķir Samsung Electronics Co. Ltd., adrese 129 Samsung-Ro, Maetan-
3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Koreja. 

10. Garantijas noteikumi, kas attiecas uz Akcijas produktu, ir pievienoti Akcijas produktam (standarta 
garantijas noteikumi) un norādīti šajos noteikumos (Paplašinātās garantijas noteikumi). Uz 
defektiem, uz kuriem attiecas Paplašinātā garantija, attiecas visi standarta garantijas noteikumi. 

11. Paplašinātā garantija ir spēkā no Akcijas produkta pirkuma čekā norādītā pirkuma datuma. 

12. Paplašinātā garantija ir izmantojama Samsung autorizētajos servisa centros Igaunijā, Latvijā un 
Lietuvā. Samsung autorizēto servisa centru saraksts ir pieejams: www.samsung.ee (Igaunija), 
www.samsung.lv (Latvija), www.samsung.lt (Lietuva). 

13. Pērkot Akcijas produktu, klients saņem Paplašinātās garantijas sertifikātu. Klientam jāsaglabā 
Akcijas produkta pirkuma čeks un Paplašinātās garantijas sertifikāts, un pēc pieprasījuma tie 
jāuzrāda Samsung autorizētajā servisa centrā. Šie dokumenti apliecina klienta tiesības uz 
Paplašināto garantiju. 

Piedāvājumu izmantošana 

14. Klients var izmantot abus Akcijas piedāvājumus. 

15. Akcijas piedāvājumi ir spēkā tikai attiecībā uz Organizatora izplatītiem Akcijas produktiem. Akcijas 
produktus var nopirkt šo Noteikumu pielikumā norādītajās sabiedrībās. Klientam jāpārliecinās pie 
mazumtirgotāja, vai klienta izvēlētais produkts dod tiesības piedalīties Akcijā. 

https://www.samsung.com/ee/flip-bundle
https://www.samsung.com/lv/flip-bundle
https://www.samsung.com/lt/flip-bundle
http://www.samsung.ee/
http://www.samsung.lv/
http://www.samsung.lt/


Personas datu aizsardzība 

16. Organizators izmantos klientu personas datus (ja tādi ir) Akcijas realizēšanas nolūkos.  

17. Lēmums par personas datu sniegšanu Organizatoram ir brīvprātīgs. Tomēr, ja klients nesniegs 
dalībai Akcijā nepieciešamo informāciju, tas nevarēs piedalīties Akcijā.  

18. Klientu personas datu apstrāde tiek veikta uz šāda tiesiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas 6(1) panta (a) punkts (piekrišana); Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6(1) panta (f) 
punkts (Organizatora leģitīmās intereses). Organizatora leģitīmās intereses ir Samsung produktu 
popularizēšana. 

19. Ja klientu personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata, viņi ir tiesīgi atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmē uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukšanas veiktās 
apstrādes likumību.  

20. Personas dati tiks kopīgoti tikai ar pakalpojumu sniedzējiem - trešajām personām, kas sniedz 
Organizatoram tādus pakalpojumus kā akcijas organizēšana un citus tamlīdzīgus pakalpojumus. 
Šīm trešajām personām personas dati tiks nodoti vai būs pieejami nolūkā sniegt šādus 
pakalpojumus Organizatoram. 

21. Klientu personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Akcijas realizēšanai. Ja 
ierosināta tiesvedība, personas dati var tikt glabāti līdz šādas tiesvedības beigām. Ja tiesību akti 
nosaka personas datu obligātu glabāšanu, Organizators ievēros attiecīgos noteikumus. 

22. Organizators darbojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi klientu personas datiem, to 
labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret klientu personas datu apstrādi, izmantotu 
tiesības uz datu pārnesamību, vai izteiktu bažas par rīkošanos ar personas datiem, klienti var 
iesniegt pieprasījumu Eiropas datu aizsardzības speciālistam VDAR atbalsta lapā, uz ko ir norādīta 
saite privātuma politikā, kas pieejama http://www.samsung.com/ee /lv vai /lt. Klienti var iesniegt 
sūdzības par rīkošanos ar viņu personas datiem arī datu aizsardzības uzraudzības iestādei. 

Vispārīgi noteikumi 

23. Organizators patur tiesības pamatoti un saskaņā ar piemērojamajām tiesību aktu prasībām mainīt 
Akcijas noteikumus. 

24. Klients nav tiesīgs saņemt Akcijas piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka klients nav ievērojis 
noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis Akciju. 

25. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, klientam jāmaksā visi piemērojamie nodokļi un citi 
nepieciešamie izdevumi. 

26. Organizators neatbild par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, ko 
Organizators nevar kontrolēt. 

27. Organizators nav atbildīgs par: (a) Pieteikumu nesaņemšanu sistēmas kļūmju un citu iemeslu dēļ, 
ko Organizators nevar ietekmēt; (b) novēlotiem, nozaudētiem, nepareizi piegādātiem 
Pieteikumiem; (c) jebkādām ar datoru komunikācijām saistītām kļūmēm vai disfunkciju; (d) 
jebkādiem pārtraukumiem, bojājumiem vai zaudējumiem, kas rodas tādu apstākļu rezultātā, ko 
Organizators nevar ietekmēt; vai e) jebkādām klienta kļūdām. 

28. Klients piekrīt, ka Organizators nav atbildīgs ne par kādiem bojājumiem, zaudējumiem vai 
kaitējumu, kas rodas, piedaloties Akcijā, vai saistībā ar to, ciktāl tas atļauts ar piemērojamajiem 
likumiem. 

29. Akcijas realizēšanu regulē Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas normatīvie akti atkarībā no tā, vai klients 
ir iesniedzis Pieteikumu, izmantojot mājaslapu www.SamsungPromo.ee Igaunijā, 
www.SamsungPromo.lv Latvijā vai www.SamsungPromo.lt Lietuvā (komplekta piedāvājums), vai 
valstī, kurā veikts Akcijas produkta pirkums (Paplašinātās garantijas piedāvājums). 

30. Ja klientam ir jebkādi jautājumi vai pretenzijas sakarā ar Akciju, tās var iesniegt līdz 2019. gada 
25. jūnijam, zvanot vai rakstot uz Samsung zvanu centru. Zvans norādītajā valstī no fiksētā vai 
mobilā tālruņa Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bez maksas. 

Igaunija: 800-7267, info@samsung.ee 

Latvija: 8000-7267, info@samsung.lv 

Lietuva: 8800-77777, info@samsung.lt 

http://www.samsungpromo.ee/
http://www.samsungpromo.lv/
http://www.samsungpromo.lt/


 

 

PIELIKUMS 

(Sabiedrību saraksts, kas nodrošina Akcijas piedāvājumu) 

 

Latvijā 

1. SIA “Signtech”, Duntes iela 34, Rīga, LV-1005  

2. SIA “Hansab”, Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073  

  

Igaunijā 

1. AS Telia Eesti, Mustamäe iela 3, 15033 Tallina   

2. AS Infotark, Peterburi iela 92e, 11415 Tallina  

 

Lietuvā 

1. UAB Atea, J. Rutkausko iela 6, LT-04215 Viļņa  

2. UAB Hansab, Savanorių pr. 180A, LT-03154 Viļņa  

 


