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1. §. Vispārīgie nosacījumi 

1. Šis nolikums (turpmāk — nolikums) nosaka noteikumus akcijai — akcijas izpārdošanai, kas 

tiek veikta ar nosaukumu „Reģistrējiet tvaika ģeneratora gludekli un par 1 EUR saņemiet 

auduma skuvekli” (turpmāk — akcija). 

2. Akcijas rīkotāja ir SIA „Philips Baltic”, reģistrācijas numurs 40003127690, juridiskā adrese: 

Ziedleju iela 2, Mārupe, LV-2167; (turpmāk — rīkotājs vai „Philips”). 

 

2. §. Akcija 

1. Akcijas būtība ir dalībniekiem, kas atbilst visiem šī nolikuma 5. § norādītajiem akcijas 

nosacījumiem, piešķirt balvu auduma skuvekļa GC026/80 atlaides kupona veidā, samazinot 

cenu līdz 1 EUR ar 9,99 EUR tirgus vērtību. Atlaidi drīkst izmantot tikai pirkumam „Philips” 

interneta veikalā vietnē shop.philips.lv. 

2. Akcijā iekļauto preču saraksts atrodas nolikuma 1. pielikumā. 

3. Balvu drīkst izmantot vienu reizi, tas ir, par reģistrēto ierīci. 

4. Balvu skaits ir ierobežots. Akcija spēkā: 01.10.2020 – 31.12.2020 

 

3. §. Akcijas laiks un vieta 

1. Akcija tiek veikta Latvijas Republikā stacionārajos un interneta veikalos, kas ir minēti šī 

nolikuma 2. pielikumā. Akcija attiecas tikai uz veikaliem, kas atrodas Latvijā un piedāvā vismaz 

vienu šajā nolikumā norādīto preci (turpmāk — veikali). 



2. Akcija ilgst: 

a) preču iegāde no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim, kas ir akcijas izpārdošanas 

pēdējais datums (turpmāk — akcijas periods); interneta veikalos (turpmāk — interneta veikals) 

akcija ir spēkā no 2020. gada 1. oktobra pulksten 00.00 līdz 31. decembra pulksten 23.59, kas ir 

datums un laiks, kad pasūtījums tiek nosūtīts uz interneta veikala serveri; 

b) reģistrācija no 2020. gada 1. oktobra pulksten 00.00 līdz 2021. gada 31. janvāra pulksten 

23.59; 

c) atlaides kodu izmantošana no 2020. gada 1. oktobra pulksten 00.00 līdz 2021. gada 

7. februāra pulksten 23.59. 

 

4. §. Akcijas dalībnieki 

1. Ievērojot šā paragrāfa 2. daļu, akcijas dalībnieki (turpmāk — dalībnieks vai pircējs) drīkst būt 

tikai pilnīgi rīcībspējīgas pilngadīgas fiziskas personas, kas dzīvo Latvijas Republikā. Dalība akcijā 

ir brīvprātīga. Lai piedalītos akcijā, ir jānopērk vismaz viena nolikumā minētā akcijas prece. 

2. Akcijā nedrīkst piedalīties: 

a) juridiskas personas, organizāciju struktūrvienības bez juridiskas personas statusa, fiziskas 

personas, kas veic saimniecisko darbību (iegādājoties preci, kas ir tieši saistīta ar tās 

saimniecisko vai profesionālo darbību); 

b) organizācijas, kuru saimnieciskā darbība ietver ar rīkotāju noslēgtus izplatīšanas līgumus vai 

citus līgumus, kuru priekšmets ir akcijā iekļauto preču piegāde. 

 

5. §. Akcijas noteikumi 

1. Akcija attiecas tikai uz šī nolikuma 1. pielikumā minētajām precēm (turpmāk — akcijas 

prece). 

2. Lai piedalītos akcijā, ir jānopērk vismaz viena akcijas prece. Akcija attiecas tikai uz pilnīgi 

jaunām akcijas precēm, ko pircēji akcijas periodā ir iegādājušies nolikumā norādītajos veikalos, 

kam ir pievienota garantijas karte un kam saskaņā ar iepriekš minēto garantijas karti rīkotājs ir 

garantijas devējs. 

3. Akcijā tiks iekļauti pieteikumi no pircējiem, kas papildus nolikuma 4. § minētajām prasībām 

atbildīs visiem šiem nosacījumiem: 

a) akcijas periodā iegādāsies vismaz vienu akcijas preci; 

b) 30 dienu laikā no iegādes datuma reģistrēs nopirkto akcijas preci klubā „Mans Philips” 

vietnē www.philips.lv/welcome: 

i) norādot iegādes datumu, 

ii) nosūtot pirkuma apliecinājuma skenējumu vai fotoattēlu (par pirkuma apliecinājumu netiks 

pieņemti maksājuma apstiprinājumi (KP veidlapas, karšu darījumu apstiprinājumi, 

pārskaitījumu apstiprinājumi utt.) vai preču izsniegšanas/piegādes dokumenti), 

iii) norādot akcijas preces sērijas numuru, 



iv) norādot akcijas preces modeli sarakstā, 

v) norādot savu vārdu un e-pasta adresi; 

c) reģistrējoties iepriekš minētajā veidā, atzīmēs attiecīgos veidlapas laukus, lai piekristu uz 

norādīto e-pasta adresi saņemt no „Philips Koninklijke N. V.” informāciju par „Philips” precēm 

un pakalpojumiem, kā arī saistītajām akcijām; turklāt ikvienai personai ir iespēja nopirkt akcijas 

preces, izmantojot vietnē https://shop.philips.lv pieejamo veikalu, un reģistrēt tās vietnē 

www.philips.lv/welcome. 

5. Ja rīkotājam rodas šaubas par pirkuma apliecinājuma īstumu vai pareizību, rīkotājam ir 

tiesības, paziņojot to pa e-pastu vai tālruni, pieprasīt no dalībnieka papildu paskaidrojumus, 

tostarp oriģinālā pirkuma apliecinājuma nosūtīšanu pārbaudei. Pēc pārbaudes rīkotājs ne vēlāk 

kā 7 dienu laikā pēc saņemšanas atdod atpakaļ dalībniekam pirkuma apliecinājuma oriģinālu 

un informē par lēmumu piešķirt balvu. 

6. Balva atlaides kupona veidā 7 dienu laikā no preces reģistrēšanas datuma klubā „Mans 

Philips” tiek nosūtīta uz reģistrējoties norādīto e-pasta adresi. Kuponu nevar apmainīt pret 

naudu vai citām precēm vai pakalpojumiem. Kuponu nedrīkst pārdot vai pirkt. Atlaides kuponu 

nevar apvienot ar citiem atlaižu kodiem, kas ir pieejami citās akcijās interneta veikalā. Atlaides 

kuponu interneta veikalā drīkst izmantot vienu reizi, kad tiek veikts viens pasūtījums, bet 

atlaide tiek piemērota tikai vienai precei (iegāde ar atlaidi attiecas tikai uz vienu preci / vienu 

kuponu) un to nevar izmantot pa daļām. 

7. Dalībnieks zaudē tiesības saņemt balvu, ja: 

a) noteiktajā termiņā neizpilda kādu nolikumā minēto nosacījumu; 

b) kluba „Mans Philips” reģistrācijas veidlapā obligāti norādāmie dalībnieka dati būs nepatiesi; 

c) pievienotais pirkuma apliecinājuma skenējums/fotoattēls būs nesalasāms; 

d) iesniegtais pirkuma apliecinājums būs viltots vai nebūs oriģināls; 

e) pirkuma apliecinājums apstiprina iegādi ārpus akcijas perioda; 

f) saskaņā ar akcijas preces pirkuma apliecinājumu atlaides kupons jau ir izsniegts; 

g) nolikumā norādītajos apstākļos dalībnieks nav devis rīkotājam iespēju pārbaudīt akcijas 

preces pirkuma apliecinājumu, tostarp ja iesūtītais akcijas preces pirkuma apliecinājums ir 

bojāts tādā veidā, ka to nav iespējams izlasīt. 

8. Akcija neierobežo dalībnieku tiesības saskaņā ar vispārīgiem nosacījumiem, it sevišķi saskaņā 

ar garantiju, saistībām vai atteikšanos no distances līguma, ar nosacījumu, ka tad, ja dalībnieks 

atsakās no akcijas preces pārdošanas distances līguma, atteikšanās ir spēkā attiecībā gan uz 

akcijas preci, gan uz balvu un dalībniekam būs pienākums atdot atpakaļ rīkotājam saņemto 

balvu. 

9. Šo akciju nedrīkst apvienot ne ar vienu citu „Philips” vai pēc tā pasūtījuma rīkotu akciju. 

 

6. §. Sūdzības 

1. Ar dalību akcijā saistītās sūdzības drīkst iesniegt akcijas laikā un ne vēlāk kā 30 dienu laikā 

pēc akcijas beigu datuma pa e-pastu, izmantojot saziņas veidlapu vietnē www.PHILIPS.lv, vai 

https://shop.philips.lv/
http://www.philips.lv/welcome


pa tālruni, sazinoties ar Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni +371 661 63264 (zvana 

izmaksas atbilstoši operatora tarifam) no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9.00 līdz 

17.00, kas pieņems šādu sūdzību. 

2. Ierakstītā vēstulē vai ar kurjeru sūtītas sūdzības ir jāadresē SIA „Philips Baltic”, Ziedleju 

iela 2, Mārupe, LV-2167, ar norādi „Sūdzība par „Reģistrējiet tvaika ģeneratora gludekli un par 

1 EUR saņemiet auduma skuvekli””. 

3. Pasta zīmoga datums vai kurjera piegādes nosūtīšanas datums nosaka, vai ir ievērots 

sūdzības iesniegšanas termiņš, bet, ja sūdzība ir iesniegta elektroniski, to nosaka e-vēstules 

nosūtīšanas datums, izmantojot šā paragrāfa 1. daļā minēto saziņas veidlapu. 

4. Sūdzību iesniegšanas termiņa beigas neliedz dalībniekam iesniegt pretenzijas pret rīkotāju, 

tostarp iesniegt prasības tiesā. 

5. Sūdzības izskata rīkotāja iecelta komiteja. 14 dienu laikā no datuma, kad rīkotājs ir saņēmis 

sūdzību, komiteja informē akcijas dalībnieku par sūdzības izskatīšanas procedūras rezultātiem 

tādā pašā veidā, kādā sūdzība tika nosūtīta: ar vēstuli uz sūdzībā norādīto adresi, ja sūdzība 

saņemta pa pastu vai ar kurjeru, vai elektroniski, ja sūdzība saņemta, izmantojot saziņas 

veidlapu. 

6. Pēc sūdzības izskatīšanas procedūras dalībniekam ir tiesības neatzītās pretenzijas iesniegt 

kompetentā vispārējās jurisdikcijas tiesā. Dalībniekam ir iepriekš minētās tiesības arī tad, ja 

dalībnieks neizmanto šajā nolikumā aprakstīto sūdzību izskatīšanas procedūru. 

 

7. §. Personas dati 

1. Akcijas īstenošanas nolūkā apstrādāto personas datu pārzine ir SIA „Philips Baltic”, Ziedleju 

iela 2, Mārupe, LV-2167. 

2. Akcijas īstenošanas nolūkā tiks apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds un e-pasta 

adrese. Personas dati tiks izmantoti, lai noteiktu tiesības saņemt akcijas preci / atlaidi, nosūtītu 

balvas, sazinātos ar dalībnieku (ja šajā nolikumā ir paredzēta tāda saziņa) un izskatītu sūdzības. 

Ja personas dati netiks sniegti, nebūs iespējams piedalīties akcijā un saņemt balvu. 

3. Datu apstrādes akcijas īstenošanas nolūkā tiesiskais pamats ir dalībnieka piekrišana 

(2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta 

a) apakšpunkts). 

4. Akcijas īstenošanas nolūkā ievāktie dalībnieku personas dati tiks dzēsti vai anonimizēti ne 

vēlāk kā 60 dienas pēc akcijas beigām. Tas neattiecas uz personas datiem, kas būs 

nepieciešami, lai izskatītu iesniegtās sūdzības vai citas pretenzijas, kā arī uz datiem, kuru 

turpmāka apstrāde būs nepieciešama pārzinim tiesību aktos (tostarp nodokļu tiesību aktos) 

noteikto pienākumu dēļ. 

5. Lai piedalītos akcijā, ir jāizveido konts klubā „Mans Philips”, ko vietnē 

https://www.philips.lv/myphilips/ nodrošina „Philips Koninklijke N. V.”, kas atrodas 

Eindhovenā, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhovenā, Nīderlandē. Konta darbības un 

personas datu apstrādes kontā noteikumi ir aprakstīti nolikumos, kas atrodas 

https://www.philips.com/content/B2C/lv_LV/privacy/popup.html. Lai saņemtu akcijas balvu, 

konts klubā „Mans Philips” ir jāsaglabā līdz akcijas balvas saņemšanai (pēc iepriekš 

minētā termiņa kontu drīkst izdzēst bez jebkādām negatīvām sekām dalībniekam). 



6. Turklāt ir jāpauž atbalsts „Philips Koninklijke N. V.” — piekrišana datu apstrādei tirgvedības 

nolūkā un komercinformācijas saņemšanai pa e-pastu (jāatzīmē attiecīgie veidlapas lauki, lai uz 

norādīto e-pasta adresi saņemtu no „Philips Koninklijke N. V.” informāciju par zīmola „Philips” 

precēm un pakalpojumiem, kā arī saistītajām akcijām).  

Tirgvedības nolūkā „Philips Koninklijke N. V.” apstrādās personas datus saskaņā ar 

noteikumiem, kas aprakstīti vietnē 

https://www.philips.lv/content/B2C/lv_LV/privacy/popup.html. Dalībnieks jebkurā laikā drīkst 

atsaukt „Philips Koninklijke N. V.” sniegto piekrišanu (saskaņā ar iepriekš minētajiem 

noteikumiem), kas neizslēdz akcijas balvas saņemšanu un neliek to zaudēt. 

7. Personas dati ir aizsargāti ar tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai garantētu 

pienācīgu aizsardzības līmeni saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem. 

8. Dalībniekiem ir tiesības: 

a) iegūt informāciju par personas datu apstrādi, tostarp apstrādāto datu kategorijām un 

iespējamajiem personas datu saņēmējiem; 

b) pieprasīt nepareizu personas datu labošanu vai nepilnīgu personas datu papildināšanu; 

c) pieprasīt personas datu dzēšanu, iebilstot pret to apstrādi; 

d) pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, ja ir izpildītas tiesiskās prasības, kas 

pamato šādu ierobežošanu; 

e) pārsūtīt personas datus, saņemot tos no pārziņa tādā formātā, kas ļauj tos pārsūtīt 

dalībnieka izvēlētai trešai personai; 

f) iesniegt sūdzību pārraudzības iestādē — Datu valsts inspekcijā, ja tiek konstatēts, ka 

personas dati tiek apstrādi, pārkāpjot tiesību aktu noteikumus. 

9. Visi pieprasījumi, jautājumi un lūgumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāsūta „Philips” 

personas datu aizsardzības speciālistam uz e-pasta adresi privacy@philips.com. 

 

8. §. Nobeiguma nosacījumi 

1. Akcijas īstenošanas noteikumi ir norādīti šajā nolikumā. 

2. Spēkā esošais nolikums būs pieejams rīkotāja birojā un vietnē www.philips.lv. 

3. Papildu informācija par akciju un „Philips” precēm tiks sniegta pa „Philips” uzziņu tālruni 

+371 661 63264 (no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9.00 līdz 17.00). 

4. Dalībnieks var pievienoties akcijai, ja ir izlasījis un pieņēmis šo nolikumu, atzīmējot attiecīgo 

rūtiņu, kad reģistrējas dalībai akcijā. 

5. Uz visiem šajā nolikumā neaptvertajiem jautājumiem attiecas Latvijas tiesību aktu 

noteikumi. 

6. Rīkotājam ir tiesības grozīt nolikumu tiesību aktos atļautajā apjomā. Ja radīsies šāda 

situācija, rīkotājs pieņemamu laiku iepriekš publicēs informāciju vietnē www.philips.lv. Rīkotājs 

garantē, ka, ja nolikums tiks grozīts, šie grozījumi nekādā ziņā nepārkāps dalībnieku jau iegūtās 

tiesības un nepasliktinās akcijas noteikumus. Ja nolikums tiks grozīts, dalībniekiem būs tiesības 

bez jebkādām sekām atteikties no dalības akcijā. 

mailto:privacy@philips.com


Pielikums 1. Produkti 

ComfortTouch 

GC552/40 

GC557/30 

ComfortTouch Advanced 

GC576/60 

ComfortTouch Plus 

GC558/30 

EasyTouch Plus 

GC527/20 

PerfectCare 7000 Series 

PSG7024/20 

PSG7028/30 

PerfectCare Aqua Pro 

GC9315/30 

GC9324/20 

PerfectCare Compact 

GC7833/80 

PerfectCare Compact Plus 

GC7920/20 

GC7933/30 

PerfectCare Expert Plus 

GC8930/10 

GC8942/20 

GC8962/40 

PerfectCare Performer  

GC8750/60 

  



Pielikums 2. Veikali 

LT 

AVITELOS PREKYBA UAB 

KESKO SENUKAI LITHUANIA UAB 

TOPO GRUPE UAB 

JURDAS UAB 

Verslo Vartai UAB 

TD Baltic UAB 

MAINA UAB 

Kosmelita UAB 

OGMINA UAB 

Maxima International UAB 

1a.lt 

Ermitazas, 

Pigu, 

Norfa  

 

LV 

MK Trade SIA 

Rdveikals.lv 

ETG SIA 

Elkor.lv 

BURMEISTERE & CO SIA 

1a.lv 

220.lv 

Xnet.lv 

Ksenukai.lv 

Euronics.lv 

EE 

T.N.Rozalinde SIA 

SANDMANI GRUPI AS 

Expert Eesti AS 



ONOFF JAEKAUBANDUSE OU 

Kaubamaja AS 

Hobby Hall Group OU 

Mark Trading OU 

Euronics.ee 

 


