
 

 

SAMSUNG GALAXY S10 | S10+ IEPRIEKŠĒJĀ PASŪTĪJUMA AKCIJAS NOTEIKUMI 

 

1. SIA „Samsung Electronics Baltics”, reģistrācijas numurs: 40003963909, adrese: 

Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk – Organizators) nolūkā popularizēt 

Samsung preces organizē Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ iepriekšējas pasūtīšanas 

akciju (turpmāk – Akcija). 

2. Akcija ir spēkā no 2019. gada 20. februāra līdz 2019. gada 7. martam (turpmāk – 

Akcijas periods). 

3. Pircēji, kuri Akcijas perioda laikā iepriekš pasūta Samsung Galaxy S10 vai S10+ 

mobilo ierīci (modeļa Nr. SM-G973FZKDSEB, SM-G973FZWDSEB, SM-G973FZGDSEB, 

SM-G973FZKGSEB, SM-G973FZWGSEB, SM-G975FZKDSEB, SM-G975FZWDSEB, SM-

G975FZGDSEB, SM-G975FCKGSEB, SM-G975FCWGSEB, SM-G975FCKHSEB, SM-

G975FCWHSEB) (turpmāk – Akcijas prece), par katru iepriekš pasūtīto un iepriekš 

apmaksāto Akcijas preci ir tiesīgi bez maksas saņemt Samsung Galaxy austiņas 

(modeļa Nr. SM-R170NZWASEB) (turpmāk - Dāvana).  

4. Samsung Galaxy S10e mobilā ierīce (modeļa Nr. SM-G970FZKDSEB, SM-

G970FZWDSEB, SM-G970FZGDSEB) nav Akcijas prece, un tās iepriekšēja pasūtīšana 

nedod tiesības piedalīties Akcijā un saņemt Dāvanu. 

5. Akcija ir spēkā tikai attiecībā uz Organizatora izplatītām Akcijas precēm. Pircējam 

jāpārliecinās pie mazumtirgotāja, ka pircēja izvēlētā prece dod tiesības piedalīties 

Akcijā. 

6. Ja šajos noteikumos nav norādīts citādi, tiek piemēroti mazumtirgotāja vispārīgie 

tirdzniecības un piegādes noteikumi. 

7. Akcijas perioda laikā pircējam jāveic iepriekšēja samaksa par Akcijas preci 

mazumtirgotāja norādītajā apmērā vai jāveic pirmā iemaksa saskaņā ar pircēja līgumā 

noteikto tarifu. 

8. Akcijai pieejamo Dāvanu skaits ir ierobežots. Ja Dāvanas nav pieejamas, 

mazumtirgotāja mājaslapā tiks ievietots “izpārdots” vai tamlīdzīgs paziņojums. 

9. Dāvana tiks izsniegta vai piegādāta pircējam kopā ar Akcijas preci.  

10. Dāvanu nevar izņemt naudā, apmainīt vai nodot atpakaļ. Tas neietekmē tiesību aktos 

noteiktās patērētāja tiesības un ražotāja garantijas noteikumus. 

11. Ja šajos noteikumos nav norādīts citādi, pircējam jāmaksā visi piemērotie nodokļi un 

citi nepieciešamie izdevumi. 

12. Ja Akcijas prece tiek nodota atpakaļ mazumtirgotājam defektu vai citu iemeslu dēļ, 

pircējam jāatdod arī Dāvana. 

13. Akcija ir paredzēta tikai pircējiem mazumtirdzniecībā, un tā neattiecas uz precēm, kas 

iegādātas tālākpārdošanas nolūkā.  

14. Pircējs nav tiesīgs saņemt Dāvanu, ja tiek konstatēts, ka pircējs nav ievērojis šos 

noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs Akcijas norisi. 

15. Sūdzības par Akciju var iesniegt līdz 2019. gada 20. jūnijam, zvanot vai rakstot uz 

zvanu centru:  

Latvijā 

Tel. Nr.: 8000 7267 

E-pasta adrese: info@samsung.lv  

mailto:info@samsung.lv


 

 

Lietuvā 

Tel. Nr.: 8800 77777 

E-pasta adrese: info@samsung.lt 

Igaunijā 

Tel. Nr.: 800 7267 

E-pasta adrese: info@samsung.ee 
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