Lojalitātes Kampaņas “Sakrāj punktus atpūtai” noteikumi ar grozījumiem no 29.06. publicētajiem
noteikumiem
1. Lojalitātes Kampaņu “Sakrāj punktus atpūtai” (turpmāk- “Kampaņa”)
tiek organizēta
Daudzfunkcionālā Iepirkšanās un Izklaides Centrā “AKROPOLE” Maskavas ielā 257, Rīgā.
2. Kampaņā var piedalīties ikviens Daudzfunkcionālā Iepirkšanās un Izklaides Centra “Akropole”
(turpmāk- “T/C Akropole”) klients, kas sasniedzis 18 gadu vecumu (turpmāk-“Klients”.) Kampaņas
norises laikā iepērkoties T/C AKROPOLE tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, Klients par
katriem iztērētājiem 25 eiro var saņemt 1 punktu. Sakrājot noteiktu punktu daudzumu, Klients iegūst
tiesības iegādāties Kampaņas izklaides un/vai atpūtas pakalpojumus (“Kampaņas atpūtas
pakalpojumi”) par samazinātu cenu. Punktu krāšanas un izmantošanas noteikumi, izņēmumi aprakstīti
šajos noteikumos zemāk. Kampaņas norises laiks:
2.1. Kampaņas Punktu krāšanas periods 29.06.2020 – 18.10. 2020 (ieskaitot);
2.2. Kampaņā sakrāto Punktu izmantošana Kampaņas atpūtas pakalpojumu iegādei 29.06.2020 –
18.10. 2020 (ieskaitot);
2.3. Iegādāto Kampaņas Atpūtas pakalpojumu izmantošanas periods 29.06.2020 – 28.02.2021
(ieskaitot), izņemot Kampaņas atpūtas pakalpojumus, kas minēti punktos 5.1.18 un 5.1.19., kuru
izmantošanas periods minēts augstāk minētajos punktos.
3. Kampaņas Punktu krāšana:
3.1. Lai piedalītos kampaņā un krātu punktus par pirkumiem, Klientam ir jāsaņem un jāaktivizē T/C
Akropole Kampaņas Punktu karte. Līdz ar Punktu Kartes aktivizāciju Klients kļūst par Kampaņas
dalībnieku (turpmāk-“Dalībnieks”).
3.1.1.Punktu karti ir iespējams saņemt T/C Akropole informācijas centrā, kā arī īpašajos Kampaņas
informācijas punktos, kas izvietoti T/C Akropole
3.1.2.Lai aktivizētu karti ir nepieciešams aizpildīt elektronisko reģistrēšanās anketu, kas atrodama
interneta vietnē www.akropoleriga.lv, vai noskenējot QR kodu kartes aizmugurē, kā arī
jāpiekrīt kampaņas noteikumiem.
3.1.3.Aktivizējot punktu karti, Dalībnieks apstiprina, ka ir izlasījis Kampaņas noteikumus (un
saistītos dokumentus) un apstiprina tos.
3.2. iepērkoties T/C Akropole tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās (izņemot tos, kas minēti
šo noteikumu punktā 3.6.), katru reizi norēķinoties par pirkumu Dalībniekam ir jāiedod attiecīgās
tirdzniecības vietas pārdevējam Punktu karte un pārdevējs piereģistrē attiecīgā pirkuma summu
Punktu kartei. Katri 25 eiro, kas ir iztērēti Punktu krāšanas periodā un attiecīgi reģistrēti Bonusa
kartē automātiski tiek pārvērsti par 1 punktu.
3.2.1.Lai saņemtu punktus par pirkumiem, kas veikti Apollo Kino pašapkalpošanās kasēs,
Dalībniekam ar pirkumu apliecinošo čeku ir jādodas uz t/c Akropole īpašajiem kampaņas
informācijas punktiem, kur uzrādot čeku Dalībnieka Punktu kartei tiks piereģistrēts
attiecīgais Pirkums. Punkti netiek piešķirti par Apollo Kino biļetēm un Dāvanu biļetēm, kas
iegādātas tiešsaitē.
3.3. Par katru pirkumu punkti tiek piešķirti tikai vienu reizi.
3.4. Pirkumu skaits nav ierobežots un Punktu kartē reģistrēto Pirkumu summas tiek uzskaitītas visā
Punktu krāšanas periodā. Punktu skaits, ko iespējams sakrāt Kampaņas laikā nav ierobežots.
3.5. Piešķirot punktus, netiek rēķināti punkti par tādiem pirkumu čekiem, kas ietver alkohola, tabakas
izstrādājumu, enerģijas dzērienu, medikamentu, dāvanu karšu pirkumus, kā arī rēķinu apmaksu.

3.6. T/C Akropole veikali un pakalpojumu sniedzēji , kas nepiedalās Kampaņā un pie kuriem veiktos
pirkumus nav iespējams piereģistrēt Bonusu kartei – lielveikals “MAXIMA XXX”, “Euroaptieka”,
“Drogas”, “Vynoteka”, “Eco Dumas”, “Royal smoke”, kā arī „Citadele banka“ , “InCredit”, „Money
express“, „BTA“, „Swedbank“, „TAVEX“ , “Latvijas Pasts” un T/C Akropole informācijas centrs.
3.7. Kampaņas rīkotājs patur tiesības attiecīgi samazināt/dzēst Dalībnieka sakrātos punktus sekojošos
gadījumos:
3.7.1. ja Punktu kartē uzskaitīti papildus punkti tehniskas vai attiecīgās tirdzniecības sniegšanas
vietas pārdevēja kļūdas dēļ;
3.7.2. ja Punktu kartē uzskaitīti punkti par pirkumiem, kurus nav veicis Dalībnieks vai par kuriem
rodas aizdomas, ka tos nav veicis Dalībnieks;
3.8. Punktu kartes punktu dzēšanas ( atbilstoši 3.7. punktam) gadījumā Kampaņas rīkotājs informēs
Dalībnieku par dzēstajiem punktiem. Dalībniekam ir tiesības prasīt atjaunot šādi dzēstos punktus
sniedzot attiecīgus Dalībnieka pirkumus apliecinošus dokumentus.
3.9. Punktu kartes nozaudēšanas gadījumā Dalībniekam ir jāvēršas T/C Akropole informācijas centrā
un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī nosaucot vismaz vienu no kontaktiem, kas
ievadīti elektroniskajā reģistrācijas formā – vai nu e-pasta adresi vai mobilā telefona numuru,
informācijas centra darbinieks bloķēs nozaudēto Punktu karti, aktivizēs jaunu Punktu karti un
pārcels uz to Dalībnieka sakrātos un neiztērētos punktus no nozaudētās Punktu kartes. Kartes
atjaunošanas process var aizņemt līdz 2 darba dienām.
4. Punktu kartē sakrāto Kampaņas punktu izmantošana Kampaņas atpūtas pakalpojumu iegādei:
4.1. Lai iegādātos kādu no Kampaņas atpūtas pakalpojumiem, kas minēti šo noteikumu punktā 5.1.,
Dalībniekam ir jāsakrāj attiecīgais punktu skaits;
4.2. Lai iegādātos attiecīgo Kampaņas atpūtas pakalpojumu, Dalībniekam ir jādodas uz T/C Akropole
informācijas centru, jāinformē tā darbinieks par Kampaņas atpūtas pakalpojumu, kuru vēlas
iegādāties, un jāiedod savu Punktu karti;
4.3. T/C Akropole Informācijas centra darbinieks pārbauda punktu skaitu Punktu kartē un noņem no
kartes attiecīgo punktu skaitu, kas tiek izmantots, lai iegādātos Kampaņas atpūtas pakalpojumu,
un Punktu karte tiek atgriezta Dalībniekam;
4.4. Dalībnieks norēķinās par izvēlēto Kampaņas atpūtas pakalpojumu un informācijas centra
darbinieks izsniedz Klientam Kampaņas atpūtas pakalpojuma apliecinājumu (turpmāk“Kuponu”), ko Dalībnieks var apmainīt pret attiecīgo Kampaņas atpūtas pakalpojumu ar vērtību,
kas nepārsniedz nominālvērtību, kas norādīta uz Kupona; Kuponu Dalībnieks vai tā uzrādītājs
noteiktajā termiņā ir tiesīgs apmainīt pret attiecīgo Kampaņas atpūtas pakalpojumu pie attiecīgā
T/C Akropole nomnieka vai Kampaņas ārējā partnera.
4.5. Kuponus un elektronisko naudu (kuponu nominālvērtību), kas minēti Punktos 5.1.1 – 5.1.17.
izdod elektroniskās naudas iestāde UAB “Pervesk”, adrese: Rinktinės iela 5, LT-09234, Viļņa,
Lietuva (turpmāk minēts kā “Emitents”, e-pasta adrese info@pervesk.lt, vietne: www.pervesk.lt,
elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 17 (Izdevēja un uzraudzības iestāde: Lietuvas Banka,
www.lb.lt , dati par Emitentu tiek apkopoti un glabāti Lietuvas Republikas Juridisko personu
reģistrā, reģistrators: Lietuvas Valsts Uzņēmējdarbības reģistru centrs). Emitentam ir tiesības
emitēt un atpirkt e-naudu Latvijas teritorijā (saskaņā ar licenci).
4.6. Ciktāl šajos noteikumos nav norādīts citādi, uz šo noteikumu 5.1.1.-5.1.17. Punktā minēto kuponu
izmantošanu attiecas arī “Daudzfunkcionālā iepirkšanās un izklaides centra“ Akropole ”dāvanu
karšu lietošanas noteikumi”, kas ir derīgi no 19-04-2019 un ir atrodami tīmekļa vietnē

www.akropoleriga.lv. Termins Dāvanu karte ir jālasa kā tāds, kurā ietverti Kuponi. Jebkuru
atšķirību gadījumā noteicošie ir šo noteikumu nosacījumi.
5. Kampaņas atpūtas pakalpojumi:
5.1. Sakrājot attiecīgo punktu skaitu, Klients var izvēlēto Kampaņas atpūtas pakalpojumu iegādāties
ar atlaidi, kas norādīta zemāk.

PAKALPOJUMA
SNIEGŠANAS VAI
TIRDZNIECĪBAS VIETA

5.1.1. Boost Juice Bar
kafejnīca

5.1.2.Caif Café
kafejnīca

5.1.3. AKROPOLE
Ledus arēna

5.1.4. APOLLO KINO

5.1.5. Lemon Gym
sporta klubs

5.1.6. O’Learys sporta
bārs un izklaides
centrs

PAKALPOJ
UMA
VĒRTĪBA

SAKRĀTO
PUNKTU
SKAITS

ATLAIDE

ĪPAŠĀ CENA
DALĪBNIEKAM

5,00

Dzēriens 5 eur vērtībā.
Baudi gardu smūtiju, svaigu sulu vai
proteīna kokteiki, pievienojot vienu
piedevu pēc izvēles Akropoles
Boost Juice Bar kafejnīcā.

3

80%

€ 1,00

5,00

Dzēriens vai uzkoda 5 € vērtībā.
Nogaršo kādu no kafijas vai
atspirdzinošajiem dzērieniem vai
baudi gardas uzkodas gan
iepirkšanās, gan biznesa centra
Akropole Caif Café kafejnīcās.

3

80%

€ 1,00

€ 10,00

Slidošana 10 € vērtībā.
Baudi ziemas priekus jebkurā
gadalaikā Akropoles vissezonas
slidotavā.
Atpūtas pakalpojuma kupons
attiecas arī uz slidu un inventāra
nomu.

6

80%

€ 2,00

8

-50%

€ 10,00

€ 20,00

Kino apmeklējums 20 eur vērtībā.
Noskaties jebkuru Apollo Kino
aktuālā repertuāra filmu sev ērtā
laikā modernākajā kinoteātrī
Baltijā.
Atpūtas pakalpojuma kupons
attiecas tikai uz kino biļetēm un to
var apmainīt pret biļetēm
Akropoles Apollo Kino informācijas
centrā.

12

-80%

€ 4,00

8

-50%

€ 10,00

12

-80%

€ 4,00

8

-50%

€ 10,00

€

€

€ 20,00

€ 20,00

ATPŪTAS PAKALPOJUMA
NOSAUKUMS

Sportošana 20 € vērtībā.
Baudi sporta kluba Lemon Gym
AKROPOLE pakalpojumus 20 €
vērtībā.
Atpūtas pakalpojuma kupons
neattiecas uz jau esoša rēķina
apmaksu.
Izklaides pakalpojumi 20 eur
vērtībā. Baudi plašas izklaides
iespējas draugu vai ģimenes lokā –

šaflbords, biljards, boulings, VR un
citas izklaides jebkurai gaumei
Akropoles O’Learys izklaides centrā

5.1.7. Grill London
restorāns

5.1.8. CAN CAN PIZZA
restorāns

5.1.9.The Body Shop
veikals

5.1.10. STENDERS
veikals

5.1.11. EUROAPTIEKA

5.1.12. Veselības
centrs 4

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Maltīte 20 eiro vērtībā.
Baudi uz oglēm gatavotu maltīti,
izvēloties kādu no dažādu veidu
siltajiem gaļas vai veģetārajiem
ēdieniem Akropoles Grill London
restorānā.
Ar atpūtas pakalpojuma kuponu
nevar norēķināties par
alkoholiskajiem dzērieniem.
Maltīte 20 eiro vērtībā.
Nogaršo kādu no 30 gardajām
picām vai citus siltos ēdienus,
uzkodas un dzērienus dažādām
gaumēm Akropoles Can Can Pizza
restorānā.

Viss skaistumam 20 eur vērtībā.
Ētiska un dabas iedvesmota
kosmētika, kas nav testēta uz
dzīvniekiem Akropoles The Body
Shop veikalā.
Ar atpūtas pakalpojuma kuponu var
norēķināties tikai par pilnas cenas
precēm.

Viss skaistumam 20 eur vērtībā.
Latvijā ražoti un pasaulē atzīti
ķermeņa kopšanas produkti, kas
izgatavoti, iedvesmojoties no
Ziemeļu dabas, Akropoles
STENDERS veikalā.
Viss skaistumam un labsajūtai 20
eur vērtībā.
Modernākā EUROAPTIEKA piedāvā
profesionālku farmaceitisko aprūpi,
plašāko kosmētikas un uztura
bagātinātāju sortimentu
skaistumam, labsajūtai un aktīvai
atpūtai.
Ar atpūtas pakalpojuma kuponu var
norēķināties tikai par pilnas cenas
precēm. Ar atpūtas pakalpojuma
kuponu nevar norēķināties par
medikamentiem.
Viss koptām pēdām 20 eur vērtībā.
Rūpējies par savu pēdu veselību un
skaistumu! Ārstnieciskā pēdu
aprūpe, nagu protezēšana un

12

-80%

€ 4,00

8

-50%

€ 10,00

12

-80%

€ 4,00

8

-50%

€ 10,00

12

-80%

€ 4,00

8

-50%

€ 10,00

12

-80%

€ 4,00

8

-50%

€ 10,00

12

-80%

€ 4,00

8

-50%

€ 10,00

12

-80%

€ 4,00

8

-50%

€ 10,00

skaistumkopšana, kosultācijas un
ieteikumi pēdu kopšanā un
ārstēšanā Akropoles Veselības
Centra 4 filiālē.

5.1.13. CHI ASIAN
FOOD restorāns

5.1.14. L’OCCITANE
veikals

5.1.15. KOLONNA
skaistumkopšanas
salons

5.1.16. VISION
EXPRESS veikals

5.1.17. LVX veikals

5.1.18. Hotel Sigulda

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 80,00

€ 80,00

Maltīte 40 eiro vērtībā.
Daudzveidīga Austrumu ēdienkarte
ar Taizemes, Ķīnas un Indijas
klasiskās virtuves ēdieniem dažādās
asuma pakāpēs Akropoles CHI
ASIAN FOOD restorānā.
Viss skaistumam 40 eur vērtībā.
L'occitane piedāvā izsmalcinātu,
augstvērtīgu un dabīgu kopjošo
kosmētiku sejai, ķermenim un
matiem.
Produkcija ir radīta gan sievietēm,
gan vīriešiem. Iegādājies Akropoles
L'occitane veikalā.
Ar atpūtas pakalpojuma kuponu var
norēķināties tikai par pilnas cenas
precēm.
Viss skaistumam 40 eur vērtībā.
Iegādājies profesionālo kosmētiku
vai palutini sevi dienas spa un
izbaudi manikīra, pedikīra, friziera
pakalpojumus vai masāžu
Akropoles Kolonna salonā.
Ar atpūtas pakalpojuma kuponu var
norēķināties tikai par pilnas cenas
precēm un pakalpojumiem.

Optiskās vai saules brilles 40 eur
vērtībā.
Palutini sevi ar jaunām brillēm vai
saules brillēm no Akropoles veikala
VISION EXPRESS.
Saulesbrilles 80 eur vērtībā.
Ar atpūtas pakalpojuma kuponu var
norēķināties tikai par pilnas cenas
precēm. Minimālā pirkuma summa,
par kuru var norēķināties ar kuponi
ir 100 eur.
Atpūta 80 € vērtībā.
Karaliska atpūta divām personām
ainaviskajā Siguldā – rezervē nakti
standarta dubultajā numurā, baudi
brokastis, relaksējies rīta baseinā,
kā arī izmanto laisko Late check-out
līdz pat plkst. 15.00 dienā.
Piedāvājums var tikt izmantots līdz
30.04.2021., izņemot 31.12.2020.

12

-80%

€ 4,00

16

-50%

€ 20,00

24

-80%

€ 8,00

16

-50%

€ 20,00

24

-80%

€ 8,00

16

-50%

€ 20,00

24

-80%

€ 8,00

16

-50%

€ 20,00

24

-80%

€ 8,00

32

-50%

€ 40,00

48

-80%

€ 16,00

32

-50%

€ 40,00

48

-80%

€ 16,00

5.1.19. Hotel Jūrmala
SPA

€ 110,00

Atpūta 110 € vērtībā.
Atpūta divām personām jūras
tuvumā – Latvijas kūrortpilsētā
Jūrmalā. Rezervē nakti standarta
numurā, ietinies mīkstā halātā un
relaksējies Wellness Oasis saunas
un baseinu kompleksā 2,5 h
garumā, izkusties trenažieru zālē
bez laika ierobežojuma un baudi
bagātīgas brokastis restorānā
Jūrmala. Piedāvājums var tikt
izmantots no 01.09.2020. –
31.05.2021

32

-50%

€ 55,00

48

-80%

€ 22,00

Piezīme: Rīkotājs patur tiesības mainīt Kampaņas izklaides pakalpojuma sarakstu, publicējot šādas
izmaiņas vietnē www.akropoleriga.lv.
5.2. Kampaņas atpūtas pakalpojumu skaits, ko var iegādāties, nav ierobežots, attiecīgi katrs
Dalībnieks var iegādāties attiecīgo Kampaņas atpūtas pakalpojumu (Kuponu) vairākas reizes bez
ierobežojumiem, ja ir sakrājis attiecīgo punktu skaitu.
6. Kampaņas atpūtas pakalpojuma Kupona izmantošana:
6.1. Lai izmantotu Kuponu:
6.1.1. Kupona turētājs dodas uz attiecīgā Kampaņas atpūtas pakalpojuma sniedzēja vietu
(restorānu, veikalu, slidotavu, kino utt), un informē darbinieku, ka vēlas izmantot attiecīgo
Kuponu.
6.1.2. Attiecīgā pakalpojuma sniedzēja Darbinieks pieņem Kuponu un sniedz Kuponā norādīto
pakalpojumu vai preci par nominālvērtību, kura norādīta uz Kampaņas atpūtas pakalpojuma
Kupona;
6.1.3. Apollo kino atpūtas pakalpojuma Kuponu pret kino biļetēm ir iespējams apmainīt tikai
Apollo kino informācijas centrā, kas atrodas T/C Akropole otrajā stāvā.
6.1.4. Kuponi par atpūtas pakalpojumiem, kas minēti punktos 5.1.1 – 5.1.17, ir derīgi izmantošanai
tikai uz vietas T/C Akropole, tos nevar izmantot veicot pirkumus internetā.
6.1.5. Kuponi par atpūtas pakalpojumiem, kas minēti punktos 5.1.18 – 5.1.19, ir derīgi tikai
izmantošanai konkrētajās viesnīcās. Derīguma termiņš ir norādīts uz Kupona. Lai izmantotu
kuponu ir jāveic iepriekšēju rezervēšanu, izmantojot kontaktus, kas norādīti uz Kupona.
6.2. Kuponi, kas minēti punktos 5.1. – 5.1.17. ir derīgi līdz 31.12.2020., pēc to derīguma termiņa
beigām tie kļūst nederīgi. Kuponi, kas minēti 5.1.18. Līdz 5.1.19. Punktā, ir derīgi līdz derīguma
termiņa beigām, kas norādīts uz kupona, un pēc derīguma termiņa beigām tie kļūst nederīgi.
6.3. Kuponu, kas minēti šo noteikumu 5.1.1. – 5.1.17. Punktā, nominālvērtība sastāv no elektroniskās
naudas vērtībā, kas vienāda ar Dalībnieka samaksāto cenu (“Samaksātā cena”) un atlaides vērtību
– vērtība, ko samaksā attiecīgā Kampaņas atpūtas pakalpojuma sniedzējs vai t/c AKROPOLE
(“Atlaides vērtība”).
6.4. Kupons ir jāizmanto vienā reizē, Kupona izmantošana atkārtoti un pa daļām nav paredzēta.
6.5. Attiecīgais Kampaņas atpūtas pakalpojums var pārsniegt Kuponā noteikto Kampaņas atpūtas
pakalpojuma vērtību, šādā gadījumā Kupona izmantotājam ir jāpiemaksā summas starpība.
6.6. Attiecīgais Kampaņas atpūtas pakalpojums var tikt izmantots mazākā apmērā nekā tā
nominālvērtība, kas norādīta uz Kupona. Šajā gadījumā Kupona atlikusī vērtība zaudē spēku kopā
ar Kuponu, kas nozīmē, ka Dalībnieks nevar izmantot Kuponu, lai to apmainītu pret kādu citu
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9.

10.

11.
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Kampaņu. Atpūtas pakalpojums un nepieprasīt neizmantotās vērtības atmaksu, izņemot
gadījumu, kas skaidri noteikts 6.7. Punktā.
6.7. Gadījumā, ja Dalībnieks izmanto šī līguma 5.1.1.-5.1.17. Punktos minēto Kuponu, lai saņemtu
Kampaņas atpūtas pakalpojumu, kura vērtība ir mazāka par cenu, kuru Dalībnieks ir samaksājis
par Kuponu, Dalībniekam ir tiesības pieprasīt tikai elektroniskās naudas starpības atmaksu starp
viņa samaksāto nauda (par Kuponu samaksātā cena) un vērtību, kas iztērēta, samainot kuponu
pret Kampaņas atpūtas pakalpojumu. Lai izvairītos no šaubām, Dalībnieks nedrīkst pieprasīt
neizmantotās Atlaides vērtības atmaksu vai izņemšanu. Pieteikumiem, laika grafikam un citiem
šajā punktā minētajiem atļautās izņemšanas noteikumiem piemēro “Daudzfunkcionālā
iepirkšanās un izklaides centra“ Akropole ”dāvanu karšu lietošanas noteikumus”.
6.8. Dalībnieks ir atbildīgs par Kupona saglabāšanu, tā drošību. Nozaudēts Kupons netiek atjaunots
vai mainīts. Dalībnieks drīkst nodot Kuponu citām personām, par Kupona īpašnieku tiks uzskatīts
tā uzrādītājs.
6.9. Kuponu var izmantot jebkurā no tirdzniecības vietām, kas ir minētas punktos 5.1.1. – 5.1.17,
izņemot kuponus, kas minēti Punktos 5.1.18 un 5.1.19.
Kampaņas rīkotājs Dalībnieka iegādāto Kampaņas atpūtas pakalpojumu nemaina pret citu kampaņas
atpūtas pakalpojumu vai naudu.
Visas pretenzijas par Kampaņu jāsūta rakstiski Kampaņas rīkotājam uz e-pastu
akropole@akropoleriga.lv līdz 2021. gada 15. jūnijam ar norādi Kampaņa “Sakrāj punktus atpūtai”.
Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
Kampaņas rīkotājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas.
Ja Kampaņas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas
kārtību un termiņus.
Kampaņas rīkotāji patur tiesības koriģēt, mainīt vai pārtraukt kampaņu jebkurā brīdī. Par kampaņas
noteikumu izmaiņām vai kampaņas pārtraukumu Kampaņas rīkotājs informēs interneta vietnē
www.akropoleriga.lv.
T/C Akropole veikalu/nomnieku darbinieki drīkst piedalīties kampaņā, bet pirkumi nedrīkst būt veikti
pie tā nomnieka, kur šis darbinieks strādā.
Kampaņas rīkotāji nenes atbildību par Dalībnieka izslēgšanu no Kampaņas, gadījumos, ja Dalībnieks
nav ievērojis Kampaņas noteikumus.
Kampaņas rīkotāju un Dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Kampaņas noteikumos.
Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Kampaņu ir tikai informatīvs raksturs.
Kampaņas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Kampaņas rīkotājs un to izpilde
un ievērošana ir obligāta visiem Kampaņas dalībniekiem.
Informācija par Dalībnieka personas datu apstrādi saistībā ar Kampaņu (Privātuma politika) ir
pieejama interneta vietnē www.akropoleriga.lv . Kampaņas Dalībnieku personas datu Pārvaldnieks ir
„ Akropole Riga” SIA (reg.no. 40003768247). Ja rodas jautājumi par Kampaņas Dalībnieku personas
datu apstrādi, sūtiet tos uz e-pasta adresi info@akropoleriga.lv. Kampaņas Dalībnieku personas datu
apstrādātājs ir Lieliska Dāvana SIA, reģ.nr 40103414642, to Privātuma politika ir atrodama
https://www.lieliskadavana.lv/par-mums/lietosanas-noteikumi/-privatuma-politika.
Ja
rodas
jautājumi par Kampaņas Dalībnieku personas datu apstrādi, sūtiet tos uz e-pasta adresi
dpo@lieliskadavana.lv.

