
 
PĀRDOŠANAS KAMPAŅAS NOTEIKUMI 

„PRĀTO PAR JUMTA LOGIEM?” 
 
 §1 Vispārīgie noteikumi 

1. Pārdošanas akciju "Prāto par jumta logiem?" organizē SIA „Kronmat Baltic“, reģistrācijas nr. LV40103233321, 

turpmāk tekstā –Rīkotājs. 

2. Akcija ir spēkā laika posmā no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim.  

3. Akcijā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras ir aizpildījušas akcijas aptaujas anketu un nav Rīkotāja 
darbinieki vai akcijas produktu oficiālie izplatītāji Latvijas Republikas teritorijā – turpmāk tekstā – Dalībnieks. 

4. Lai reģistrētu savu dalību akcijā, tās Dalībniekam laika posmā no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 
31.decembrim jāaizpilda aptaujas anketa, kas ir atrodama www.fakro.lv mājas lapā , kā arī šeit: 
https://www.cognitoforms.com/KronmatBalticSIA/FakroJumtalogi  

5. Kampaņa attiecas uz jebkuriem FAKRO jumta logiem, logu piederumiem, pieslēgumiem un citiem ar jumta logiem 
saistītiem produktiem. 

6. Akcijas noteikumi un reklāmas materiāli pieejami Rīkotāja birojā un tīmekļa vietnē www.fakro.lv  

 
 §2 Noteikumi dalībai akcijā 
1. Pieteikuma anketa jāaizpilda pilnībā, norādot visu prasīto informāciju. 

2. Piecu (5) darba dienu laikā no anketas aizpildīšanas brīža Rīkotājs sazināties ar akcijas Dalībnieku un vienoties par 
turpmāku sadarbību. 

3. Šī akcija nesummējas ar citām atlaidēm. 

 
§3 Rīkotāja atbildība 

1. Rīkotājs neuzņemas atbildību par sūtījumu drošu un savlaicīgu piegādi, ja sūtīšanai tiek izmantoti pasta vai kurjera 
pakalpojumi. 

2. Rīkotājs neuzņemas atbildību par pieteikumiem, kas aizpildīti nepilnīgi vai kļūdaini, un tie netiek izskatīti. 

3. Dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai šīs akcijas ietvaros atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 
noteikumiem un Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR), ja pieteikuma anketā Dalībnieks būs norādījis atļauju savu 
datu izmantošanai.  

5. Datu iesniegšana ir brīvprātīga un nepieciešama šīs akcijas realizēšanai.  

6. Rīkotājs apņemas nenodot personas datus trešajām pusēm, kuras nav iesaistītas akcijas realizēšanā. 
 

 
§4 Sūdzību iesniegšana un izskatīšana 
1. Sūdzības par šo akciju adresējamas Rīkotājam, tās nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@kronmat.lv ne vēlāk kā 
vienas nedēļas laikā pēc akcijas beigām. 

2. Sūdzības iesniedzējam jānorāda sūdzības pamatojums un precīzi dati par sevi. 

3. Rīkotājs apņemas izskatīt sūdzību atbilstoši šiem akcijas noteikumiem ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no tās 
saņemšanas brīža. 

4. Rīkotāja izskatītais lēmums par iesniegto sūdzību tiks izskatīts pēc būtības un atbilde tiks nosūtīta uz e-pasta adresi, 
no kuras sūdzība saņemta, ne vēlāk kā nedēļas laikā no tās saņemšanas brīža. 
 

http://www.fakro.lv/
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§5 Noslēguma noteikumi 
1. Rīkotājs patur tiesības veikt izmaiņas akcijas noteikumos. Informācija par veiktajām izmaiņām tiks publicēta tīmekļa 
vietnē www.fakro.lv  

2. Rīkotāja un Dalībnieka pienākumus un tiesības šīs akcijas ietvaros nosaka šīs akcijas noteikumi,  LR spēkā esošie 
normatīvie akti un Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR). 

3. Visus strīdus vai radušos strīdus, kurus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Rīgas 
Starptautiskā šķīrējtiesā viena tiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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