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REKLĀMAS NOTEIKUMI  "-[30]% IZVĒLĒTAJAM SORTIMENTAM - [PEPCO, Ieriķu iela 3 (T/C 

“Domina Shopping”), 1084 Riga]"  

 

§ 1. 

Vispārīgie noteikumi 

1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") nosaka reklāmas akcijas noteikumus "-

[30]% IZVĒLĒTAJAM SORTIMENTAM - [PEPCO, Ieriķu iela 3 (T/C “Domina Shopping”), 

1084 Riga] (turpmāk tekstā - "Reklāmas akcija"). 

2. Reklāmas akciju organizē PEPCO Latvia SIA, juridiskā adrese Strēlnieku iela 9-7, Rīga, LV-

1010, reģistrācijas numurs 40203062113, PVN maksātāja numurs LV40203062113 

(turpmāk tekstā - "Organizators"). 

3. Reklāmas akcija tiek veikta Latvijas teritorijā Noteikumu 1. pielikumā noteiktajos PEPCO 

veikalos to darba laikā (turpmāk tekstā - "PEPCO veikali"). 

4. Reklāmas akcija ilgst no [01.10.2022] līdz [07.10.2022], vai līdz beidzas to preču krājumi, 

kuri tiek iekļauti Reklāmas akcijā (turpmāk tekstā - "Akcijas periods"). 

5. Reklāmas akcija ietver preces, kuras pieejamas PEPCO veikalos, un ir norādītas 

Noteikumu 2. pielikumā (turpmāk tekstā - "Akcijas preces" vai atsevišķi kā "Akcijas 

prece"), izņemot Noteikumu 3. pielikumā norādītās preces (turpmāk tekstā - "Izņēmuma 

preces" vai atsevišķi kā "Izņēmuma prece"). 

 

§ 2.  

Reklāmas akcijas noteikumi 

1. Reklāmas akcijas dalībnieks (turpmāk tekstā - "Dalībnieks") var būt jebkurš, kas Akcijas 

perioda laikā iegādājas Akcijas preces PEPCO veikalos saskaņā ar tālāk norādītajiem 

nosacījumiem. 

2. Dalībnieks, kurš iegādājas Akcijas preci, saņem atlaidi [30] % apmērā no Akcijas preces 

cenas, kas norādīta uz Akcijas preces cenu zīmes (turpmāk tekstā - "Atlaide").  

3. Reklāmas darbības ietvaros Dalībnieks var iegādāties neierobežotu skaitu Akcijas preces.  

4. Organizators norāda, ka Akcijas preču skaits Akcijas periodā ir ierobežots un atsevišķu 

Akcijas preču pieejamība var atšķirties PEPCO veikalos. 

5. Atlaide tiks piemērota pie kases, un tā tiks piemērota Atlaide tiks piešķirta atbilstoši 

Akcijas preču cenu etiķetēs norādītajai atlaidei.  

6. Akcijas preces, kuras iegādātas Akcijas periodā, var tikt atmaksātas saskaņā ar “Naudas 

atmaksas garantijas” noteikumiem, kuri ir pieejami: [www.pepco.lv]. Ja Dalībnieks 

izmanto “Naudas atmaksas garantija” pakalpojumu attiecībā uz Akcijas preci, Dalībnieks 

saņems cenas atmaksu, kas ir vienāda ar cenu, kas ir norādīta pirkuma čekā vai PVN 

rēķinā, kas apliecina Akcijas preces iegādi, ieskaitot piemēroto Atlaidi. Akcijas preces, kas 

http://www.pepco.pl/
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saskaņā ar šī pakalpojuma noteikumiem ir izslēgtas no “Naudas atmaksas garantija” 

pakalpojuma, netiek atmaksātas.  

7. Akcijas precēm, kuras iegādātas Akcijas periodā, var tikt piemērotas garantijas prasības 

par defektiem. Ja prasība ar atmaksas pieprasījumu ir apstiprināta, Dalībnieks saņems 

cenas atmaksu, kas norādīta Akcijas preces iegādi apliecinošajā pirkuma čekā vai PVN 

rēķinā, ņemot vērā piemērojamo Atlaidi. 

8. Uz Akcijas precēm, kas iegādātas Akcijas periodā, var tikt piemērotas garantijas prasības 

attiecībā uz Akcijas preci. Pretenzijas pozitīva iznākuma gadījumā (ja identiskas preces 

trūkuma dēļ Akcijas preci nevar aizstāt ar tādu pašu vai līdzīgu preci bez defekta ar 

līdzvērtīgu cenu un kvalitāti), Dalībnieks saņem pirkuma čekā vai PVN rēķinā, kas apliecina 

Akcijas preces vai Akcijas preču iegādi, norādītās cenas atmaksu, ieskaitot piemēroto 

Atlaidi.  

9. Reklāmas akcija netiks apvienota ar citām Organizatora reklāmas darbībām, izņemot 

pārdošanas akcijām, ko individuāli veic atsevišķi PEPCO veikali. 

 

§ 3.  

Sūdzības 

1. Ja Reklāmas akcija netiek veikta saskaņā ar Noteikumiem, Dalībniekam ir tiesības iesniegt 

sūdzību. 

2. Dalībnieks var iesniegt sūdzību 30 dienu laikā pēc Dalībnieka piedalīšanās Reklāmas 

akcijā. 

3. Lai atvieglotu sūdzības iesniegšanas un apstrādes procesu, to var iesniegt, izmantojot e-

pastu: [ klients.lv@pepco.eu]. 

4. Sūdzības iesniedzējam sūdzībā jānorāda savi personīgie dati, lai ar viņu būtu iespējams 

sazināties par sūdzības procedūras iznākumu. Jānorāda arī sūdzības iemesls, 

pieprasījuma saturs un to apstākļu apraksts, kas to pamato.  

5. Lai atvieglotu sūdzības iesniegšanas procesu, iesniedzējam sūdzībai jāpievieno ieskenēts 

apliecinājums vai fotokopija ar apliecinājumu par Akcijas preces vai Akcijas preču iegādi 

PEPCO veikalos. 

6. Sūdzības izskata Organizators. Dalībnieks, kurš iesniedz sūdzību, tiek informēts par 

Sūdžibas iznākumu 30 dienu laikā kopš Organizators saņem sūdzību. 

7. Informācija par sūdzības iznākumu Dalībniekam tiks paziņota tādā formā, kādā iesniegta 

sūdzība, vai citā formā, ja par to ir panākta vienošanās starp Dalībnieku un Organizatoru. 

 

§ 4.  

Nobeiguma noteikumi 

1. Reklāmas akcijas noteikumi ir pieejami PEPCO veikalos un tīmekļa vietnē: 

[www.pepco.lv].  

mailto:klient@pepco.eu
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2. Jebkurus jautājumus, ko nereglamentē šie Noteikumi, regulēs Latvijas Republikas tiesību 

akti.  

3. Jebkuri strīdi, kuri rodas saistībā ar šo Reklāmas akcijas saistīto darbību izpildi, tiks 

atrisināti Latvijas Republikas tiesā. 

 

Pielikumi: 

- 1. Pielikums. Veikali, kuri piedalās Reklāmas akcijā 

- 2. Pielikums. Preču kategorijas, kuras piedalās Reklāmas akcijā 

- 3. Pielikums. Preču kategorijas, kuras izslēgtas no Reklāmas akcijas. 
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1. Pielikums. Veikali, kuri piedalās akcijā. 

[PEPCO, Ieriķu iela 3 (T/C “Domina Shopping”), 1084 Riga] 

2. Pielikums. Preču kategorijas, kuras piedalās Reklāmas akcijā: 

1) Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo apģērbi 

2) Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo apakšveļa 

3) Bērnu un pieaugušo apavi 

4) Mājas iekārtojums 

5) Mājas tekstils 

6) Mājas dekorācijas 

7) Sadzīves preces 

8) Rotaļlietas 

9) Sezonālie produkti 

10) Kancelejas preces 

11) Elektropreces 

12) Preces mājdzīvniekiem 

3. Pielikums. Preču kategorijas, kas izslēgtas no Reklāmas akcijas. 

1) Priekšapmaksas kartes tālruņiem 

2) Elektroniskās dāvanu kartes 

3) Higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi, tostarp kosmētika 

4) Sadzīves ķīmiskie līdzekļi un tīrīšanas līdzekļi 

5) Pārtikas produkti, dzērieni 

 

 


