
Iegādājies Philips espreso kafijas automātu, reģistrē pirkumu  vietnē MyPhilips un saņem 

dāvanā 3kg Jacobs  Barista Editions kafijas pupiņu.  

Akcijas noteikumi. 

Akcijas laikā iegādājies kādu no 5400, 4300, 3200 vai 2200 sērijas Philips kafijas automātu modeļiem 

kādā no Latvijas mazumtirdzniecības veikaliem, ne vēlāk kā 14 dienu laikā reģistrē savu pirkumu vietnē 

https://www.philips.lv/c-w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product un saņem 

dāvanā 3kg Jacobs Barista Editions pupiņu, ko aizsūtīsim uz tevis norādīto adresi. 

1. Akcijas darbības periods ir no 01.03.2021. līdz 30.04.2021. 

2. Akcijā iekļautiti šādi Philips kafijas automātu modeļi: EP2220/10; EP2221/40; EP2224/10;  

EP2224/40; EP2230/10; EP2231/40; EP2235/40; EP3221/40;EP3241/50; EP3243/50; EP3243/70; 

EP3246/70; EP3249/70; EP4321/50; EP4341/50; EP4343/50; EP4343/70; EP4346/70; EP4349/70; 

EP5441/50; EP5443/90; EP5444/50; EP5444/70; EP5444/90; EP5446/70; EP5447/90. 

 

3. Akcija darbojas tikai Latvijas Republikas teritorijā Philips sadarbības partneru mazumtirdzniecības un 

interneta tirdzniecības veikalos.  Uz citās tirdzniecības vietās iegādātām ierīcēm šis piedāvājums 

neattiecas. 

 
4. Akcijā var piedalīties tikai fiziskas personas, uz juridiskām personām šī akcija neattiecas. 
 
5. Akcija ir spēkā tikai tad, ja nopirktais produkts ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc iegādes tiek reģistrēts 

vietnē https://www.philips.lv/c-w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product, 
norādot pilnu produkta modeli, pirkuma datumu un vietu, pievienojot ieskenētu vai nofotografētu 
pirkumu apliecinošu dokumentu (piem., pirkuma čeku), kurā skaidri redzams nopirktā produkta modelis 
un pirkuma datums; jābūt sniegtai arī informācijai, kas nepieciešama dāvanas sūtīšanai, t.i., personas 
vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, pasta indekss. 
5.1. Dalībnieks zaudē tiesības piedalīties akcijā, ja: 
a. 14 dienu laikā pēc iegādes nav reģistrējis savu pirkumu; 

b. iesniedz maldinošu pirkumu apliecinošu dokumentu; 

c. preci ir iegādājies citā periodā, nevis akcijas noteikumos norādītajā;  

d. preci ir iegādājies citur, nevis akcijas nosacījumos norādītajās tirdzniecības vietās; 

e. reģistrācijas formā ir sniedzis nepatiesu informāciju; 
 
6. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam ir jāpārliecinās, ka prece ir reģistrēta vietnē 
https://www.philips.lv/c-w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product. 10 
darba dienu laikā pēc reģistrācijas organizatora partneris UAB Opera Optima pārbauda sistēmā 
reģistrētos dalībniekus un ar kurjeru izsūta dalībniekam 3 kg Jacobs Barista Editions kafijas pupiņas. 
Kontakti informācijai (e-pasts dovile@operaoptima.lt un tālr. nr. +370 630 72279). 
Uzņēmums Philips Baltic SIA un UAB Opera Optima neuzņemas atbildību par nozaudētiem sūtījumiem 

vai kavētu pasta piegādi, sūtījumu šķirošanas vainas dēļ, kā arī par nepilniem sūtījumiem. Akcijas 

organizatoriem nav jāpaziņo vai citādi jāinformē akcijas dalībnieks par nepareizi aizpildītu reģistrāciju un 

reģistrācijas formu. 

https://www.philips.lv/c-w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product
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7. Personiskā informācija: 
7.1. Par akcijas laikā dalībnieka sniegtās informācijas drošību atbild „Philips Baltic SIA”. 

7.2. Dati tiks apstrādāti un saglabāti, ievērojot piemērojamos datu aizsardzību reglamentējošos likumus 

un Philips Baltic SIA un UAB Opera Optima datu apstrādes noteikumus. Personīgās informācijas 
sniegšana kampaņas ietvaros ir brīvprātīga un nepieciešama, lai izpildītu šīs akcijas noteikumus. Šī 
informācija iekļauj: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un pasta indeksu un citu saistīto 
informāciju. Papildus informāciju par savu datu apstrādi atrodam mājaslapā: https://www.philips.lv/a-
w/pazinojums-par-konfidencialitati.html. 
 
8. Akcijas organizators ir Philips Baltic SIA, juridiskā adrese: Ziedleju iela 2, Mārupe, LV-2167, Latvija. 
Akcijas organizators patur tiesības jebkurā brīdī mainīt akcijas noteikumus un pārtraukt akciju. Šajos 
gadījumos organizators informēs dalībniekus par izmaiņām. Akcijas dalībniekiem ir tiesības jebkurā laikā 
pārtraukt savu dalību šajā akcijā. 


