SAMSUNG GALAXY S20 FE
(TĀLĀK saukta “AKCIJA”)

AKCIJAS NOTEIKUMI
Akcijas organizators
1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (tālāk saukts “Organizators”), reģistrācijas
Nr. 40003963909, Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija.
Akcijas ilgums
2. Akcija sāka 2020. gada 23. septembrī plkst. 00.00 un beidzas 2020. gada 30. novembrī
plkst. 23.59 (tālāk saukts “Akcijas periods”).
Tiesības piedalīties akcijā
3. Personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir tiesīgas piedalīties Akcijā, ja saņemta vecāku
vai aizbildņu piekrišana šiem Akcijas noteikumiem (tālāk saukti “Noteikumi”).
4. Lai piedalītos Akcijā, personai jābūt Wolt un Google kontiem. Kontu Wolt lietotnē iespējams
reģistrēt un Google kontu iespējams izveidot jebkurā laikā.
Akcija
5. Klienti, kuri iegādājas Samsung Galaxy S20 FE (modelis Nr. SM-G780FLVDEUE, SMG780FZB8WWA; SM-G780FZBDEUE; SM-G780FZGDEUE; SM-G780FZODEUE; SM-G780FZRDEUE; SMG780FZWDEUE; SM-G780FZBHEUE; SM-G780FZWHEUE; SM-G781BLVDEUE; SM-G781BZBDEUE; SMG781BZGDEUE; SM-G781BZRDEUE) (tālāk saukts “Akcijas prece”) Akcijas perioda laikā, ir tiesīgi
saņemt kuponu pasūtījumam Wolt lietotnē 50 EUR vērtībā un 4 mēnešu bezmaksas piekļuvi YouTube
Premium (tālāk sauktas “Priekšrocības”).
6. Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai attiecībā uz tām Akcijas precēm, ko izplata Organizators.
Klientam pie mazumtirgotāja ir jāpārliecinās, ka klienta izvēlētā prece var piedalīties Akcijā.
7. Akcijas dalībnieki (tālāk saukti “Dalībnieki”) nesaņem Priekšrocības, ja Akcijas prece tiek atgriezta
mazumtirgotājam defektu vai citu iemeslu dēļ.
Priekšrocības
8. Priekšrocības paredzētas tikai personīgai lietošanai.
9. Priekšrocības nevar izņemt naudā, apmainīt vai nodot atpakaļ.
10. Ja Akcijas prece pieder juridiskai personai, juridiskā persona pieņem lēmumu par to, kura persona
ir tiesīga izmantot Akcijas Priekšrocības.

Lietotne Wolt Priekšrocību saņemšanai
11. Lai saņemtu Wolt Priekšrocības, Dalībniekiem jāatver Samsung members lietotne, jāatlasa Wolt
piedāvājums un jālejupielādē kupona profils (tālāk saukts “Wolt kupons”). Wolt kupons tiks
lejupielādēts Members profilā.
12. Dalībniekam jālejupielādē Wolt kupons līdz 2020. gada 7. decembrim. Par vienu Akcijas preci ir
pieejams viens kupons.
13. Lai izmantotu Wolt Priekšrocības, dalībniekam jālejupielādē Wolt lietotne Google Playstore,
jāreģistrējas vai jāpiesakās esošā Wolt kontā un jāievada Akcijas kods, kas saņemts Samsung
Members lietotnē.
14. Dalībniekam jāizmanto Wolt kupons līdz 2020. gada 31. decembrim, pēc tam Wolt kupona
derīguma termiņš būs beidzies.

Lietotne YouTube Priekšrocību saņemšanai

15. Lai saņemtu YouTube Priekšrocības, Dalībniekam jābūt Google kontam.
16. YouTube Priekšrocības var saņemt Dalībnieki, kuri pašlaik neabonē YouTube Premium, YouTube
Music Premium vai Google Play Music.
17. Lai izmantotu YouTube Priekšrocības, Dalībniekam ierīcē jāatver YouTube lietotne un jāizveido
konts vai jāpierakstās esošā kontā, jāatlasa Get YouTube Premium un jānoklikšķina “Izmēģināt bez
maksas”. Jānorāda Dalībnieka kredītkartes informācija.
18. Pirms abonēšanas Dalībniekam jāizlasa YouTube noteikumi un nosacījumi:

https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/lv/galaxy-youtube-premium/latvia-termsand-conditions.pdf
Latvijā:

Lietuvā:
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/lt/galaxy-youtube-premium/lithuaniaterms-and-conditions.pdf
Igaunijā:
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/ee/galaxy-youtube-premium/estoniaterms-and-conditions.pdf.
19. YouTube Priekšrocība pieejama līdz 2021. gada 5. martam.
Vispārīgi
15. Organizators patur tiesības saprātīgā veidā un atbilstoši piemērojamām tiesību aktu prasībām
mainīt Akcijas noteikumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma.
16. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt Priekšrocības, ja tiek atklāts, ka Dalībnieks nav ievērojis šos
Noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs Akcijas norisi.
17. Organizators nav atbildīgs par Akcijas pārtraukšanu force majeure vai citu apstākļu dēļ, ko
Organizators nevar kontrolēt.
18. Akcijas norisi regulē Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas tiesību akti atkarībā no tā, vai Dalībnieka
dzīvesvieta atrodas Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā.
19. Ja Dalībniekam radušies jautājumi vai prasības saistībā ar Akciju, tos iespējams iesniegt līdz
2021. gada 28. februārim, zvanot vai rakstot Samsung zvanu centram. Zvans šajās valstīs no fiksēta
vai mobilā tālruņa Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bezmaksas.
Igaunija: 800-7267, info@samsung.ee
Latvija: 8000-7267, info@samsung.lv
Lietuva: 8800-77777, info@samsung.lt

