„Samsung Electronics Baltics “ akcija
„Pirkite „Samsung Galaxy Watch5“ arba „Watch5 Pro“ ir gaukite nemokamą 6
mėnesių sporto klubo narystę “ (toliau – Akcija)
SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
Akcijai galioja toliau pateikiamos sąlygos ir taisyklės (toliau – Sąlygos).
Organizatorius
1. SIA „Samsung Electronics Baltics“, registracijos Nr. 40003963909, įsikūręs Duntes g. 6,
Ryga, LV-1013, Latvija (toliau – Organizatorius) „Samsung Galaxy Watch5“ ir „Watch5
Pro“ laikrodžių viešinimo tikslais organizuoja akciją „Pirkite „Samsung Galaxy Watch5“
arba „Watch5 Pro“ ir gaukite nemokamą 6 mėnesių sporto klubo narystę “.
Trukmė ir vieta
2. Akcija vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d., 00:00 val. iki 2022 m. rugsėjo 30 d.,
23:59 val. (toliau – Akcijos trukmė).
3. Akcijos vieta: Latvija, Lietuva ir Estija.
4. Akcija galioja fizinėse ir interneto parduotuvėse, nurodytose 1 Priede (toliau –
Parduotuvės).
Dalyviai
5. Akcijoje gali dalyvauti tik 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys (toliau – Dalyviai).
Akcija
6. Kaip nurodyta 2 Priede, Akcijos prekės yra „Samsung“ išmanieji laikrodžiai „Galaxy
Watch5“ ir „Galaxy Watch 5 Pro“ (toliau – Akcijos prekės).
7. Parduotuvėse pirkdami Akcijos prekes Akcijos trukmės metu, Dalyviai turi teisę gauti
nemokamą 6 mėnesių trukmės neribotą sporto klubo narystę (toliau – Dovaną) šiuose
sporto klubuose:
7.1.

SIA „My Fitness“, registracijos numeris: 40003440545, juridinis adresas: Ernesta
Birznieka Upīša g. 21E, LV-1011 Ryga, Latvija, Akcijos prekėms, pirktoms
Parduotuvėse Latvijoje (https://www.myfitness.lv/);

7.2.

AS „My Fitness“, registracijos numeris: 11273563, juridinis adresas:
Haabersti g. 5, Talinas, Estija, Akcijos prekėms, pirktoms Parduotuvėse Estijoje
(https://www.myfitness.ee/);

7.3.

UAB „Gym Plius“, registracijos kodas: 303064057, juridinis adresas: Vilnius,
Vilniaus g. 25, Lithuania, Akcijos prekėms, pirktoms Parduotuvėse Lietuvoje
(https://gymplius.lt/) (toliau – Partneriai).

8. Kad gautų Dovaną Lietuvoje, Dalyviai turi atlikti šiuos veiksmus:
8.1.

Nusipirkti Akcijos prekę interneto ar fizinėje parduotuvėje Lietuvoje;

8.2.

Apsilankyti
https://www.samsung.com/lv/galaxy-watch5-promo-gym
(Dalyviams Latvijoje) arba https://www.samsung.com/ee/galaxy-watch5promo-gym (Dalyviams Estijoje), https://www.samsung.com/lv/galaxy-watch51

promo-gym (Dalyviams Lietuvoje) interneto puslapyje ir pagal instrukcijas
patvirtinti pirkinio įsigijimą. Per 3 darbo dienas Dalyvis sulauks automatizuoto el.
laiško su akcijos kodu Dovanai.
8.3.

Jeigu Dalyvis jau yra UAB „Gym Plius“ klientas, prisijungus prie Dalyvio paskyros,
Dalyvis turi įvesti akcijos kodą į laukelį „Kainos“ ir sekti tolesnėmis
instrukcijomis;

8.4.

Jeigu Dalyvis yra naujas UAB „Gym Plius“ klientas, Dalyvis turi įvesti akcijos kodą
į laukelį „Kainos“ ir sekti tolesnėmis instrukcijomis. Atvykus į sporto klubą,
Dalyvis turi prisijungti prie savo UAB „Gym Plius“ paskyros ir gauti biometrinį
(tapatybės patvirtinimas pagal piršto antspaudą) leidimą.

9. Kad gautų Dovaną Latvijoje ir Estijoje, Dalyviai turi atlikti šiuos veiksmus:
9.1.

Nusipirkti Akcijos prekę interneto ar fizinėje parduotuvėje atitinkamai Latvijoje
arba Estijoje

9.2.

Apsilankyti
https://www.samsung.com/lv/galaxy-watch5-promo-gym
(Dalyviams Latvijoje) arba https://www.samsung.com/ee/galaxy-watch5promo-gym (Dalyviams Estijoje), https://www.samsung.com/lv/galaxy-watch5promo-gym (Dalyviams Lietuvoje) interneto puslapyje ir pagal instrukcijas
patvirtinti pirkinio įsigijimą. Per 3 darbo dienas Dalyvis sulauks automatizuoto el.
laiško su akcijos kodu Dovanai.

9.3.

Kad aktyvuotų akcijos kodą, Dalyviai turi fiziškai apsilankyti bet kuriame SIA „My
Fitness“ sporto klube Latvijoje ar bet kuriame AS „My Fitness“ sporto klube
Estijoje ir registratoriui pateikti akcijos kodą. Dalyvis gaus nemokamą 6 mėnesių
narystės kortelę, jeigu yra naujas klientas. Nemokamas 6 mėnesių laikotarpis
bus pridėtas prie jau esančių narysčių esamiems klientams.

10. Dovana turi būti gauta ir akcijos kodas turi būti registruotas atitinkamame sporto klube
iki 2022 m. gruodžio 30 d. Pagal šias taisykles, vienas Dalyvis gali gauti Dovaną tik vieną
kartą per visą Akcijos laikotarpį.
11. Jeigu Dalyviai turi klausimų apie Dovaną (pavyzdžiui, prieigą prie papildomų privilegijų ir
prabangos), jie turi tiesiogiai susisiekti su Partneriais, apsilankydami oficialiuose interneto
puslapiuose, nurodytuose 7 punkte.
12. Akcija galioja tik Parduotuvėse parduodamoms Akcijos prekėms. Dalyvis privalo įsitikinti,
kad jo pasirinktos prekės yra tinkamos Akcijai, o sandoris atitinka šiose Sąlygose
nustatytus reikalavimus.
Kitos sąlygos
13. Taikomos bendrosios Parduotuvės pardavimo ir pristatymo sąlygos, išskyrus atvejus, kai
šiose sąlygose aiškiai nurodyta kitaip.
14. Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti arba
nutraukti Sąlygas, jeigu pakeitimai padaryti pagrįstai ir laikantis galiojančių norminių aktų
reikalavimų.
15. Organizatorius neatsako už Akcijos sustabdymą dėl aplinkybių, tokių kaip force majeure,
tarptautinės ir nacionalinės sankcijos ar kitos aplinkybės, kurių Organizatorius negali
kontroliuoti.
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16. Organizatorius neatsako už jokias technines problemas, dėl kurių registracija ar
dalyvavimas Akcijoje gali būti negautas, pamestas ar sugadintas, arba už bet kokį jų
sunaikinimą ar pakeitimą, ar neteisėtą prieigą Akcijos metu.
17. Jei Dalyvis laikėsi Akcijos taisyklių, tačiau Partneriai atsisako įteikti Dovaną, Dalyvis
kreipiasi su pretenzija į atitinkamą Partnerį. Organizatorius neatsako už Partnerių
taikomus apribojimus ar pakeitimus, susijusius su Akcija.
18. Akcijos vykdymą reglamentuoja Latvijos Respublikos norminiai aktai. Bet kokie ginčai su
Organizatoriumi, susiję su Kampanija, sprendžiami Latvijos Respublikos teismuose.
19. Jei Dalyviai turi bendrų klausimų ar pretenzijų dėl Akcijos, juos galima pateikti iki 2022 m.
gruodžio 30 d. skambinant arba rašant į „Samsung“ skambučių centrą.
Latvija
Tel. nr.: 8000 7267
info@samsung.lv
Lietuva
Tel. nr.: 8800 7777
info@samsung.lt
Estija
Tel. nr.: 800 7267
info@samsung.ee
[Priedai kituose puslapiuose]
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2 PRIEDAS
Akcijos prekių sąrašas

Produktas

Spalva

Modelio nr.

Watch5 40mm
Watch5 40mm
Watch5 40mm
Watch5 40mm
Watch5 40mm
Watch5 40mm
Watch5 44mm
Watch5 44mm
Watch5 44mm
Watch5 44mm
Watch5 44mm
Watch5 44mm
Watch5 Pro 45mm
Watch5 Pro 45mm
Watch5 Pro 45mm

PILKA
AUKSINĖ
SIDABRINĖ
PILKA
AUKSINĖ
SIDABRINĖ
PILKA
MĖLYNA
SIDABRINĖ
PILKA
MĖLYNA
SIDABRINĖ
JUODA
JUODA
TITANO

SM-R900NZAAEUE
SM-R900NZDAEUE
SM-R900NZSAEUE
SM-R905FZAAEUE
SM-R905FZDAEUE
SM-R905FZSAEUE
SM-R910NZAAEUE
SM-R910NZBAEUE
SM-R910NZSAEUE
SM-R915FZAAEUE
SM-R915FZBAEUE
SM-R915FZSAEUE
SM-R920NZKAEUE
SM-R925FZKAEUE
SM-R925FZTAEUE
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