Noteikumu un Nosacījumu
Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz jums un Akcijas organizētāju, un tiem ir galīgais
juridiskais spēks gadījumos, kad radušies strīdi vai nekonsekvence ar citiem paziņojumiem,
piemēram, reklāmām vai akcijas informatīvajiem materiāliem. Norādījumi par dalību Akcijā
un Akcijas piedāvājuma izmantošanu ir šo Noteikumu un nosacījumu daļa un, piedaloties
Akcijā, uzskatāms, ka jebkurš Akcijas piedāvājuma izmantotājs ir pieņēmis šos Noteikumus
un nosacījumus un uzskata tos par sev saistošiem. Lūdzu, saglabājiet to kopiju uzziņu
vajadzībām.
Dalības tiesības
Šajā Energizer® Akcijā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu
vecumu, izņemot Akcijas organizētāja un Administratora, to saistīto uzņēmumu un vai
starpnieku darbiniekus, šādu darbinieku pirmās pakāpes radiniekus un jebkādas citas ar šo
Akciju saistītas personas. Energizer neuzņemas atbildību par dalības pieteikumiem, ko
iesniegušas nepilngadīgas personas.
1. Lai piedalītos, ir jāveic attiecīgs pirkums un ir nepieciešama piekļuve internetam. Lai
izmantotu Akcijas piedāvājumu, tīmekļa vietnes Hotels.com konts nav nepieciešams.
Akcijas dalībniekiem var tikt prasīts augšupielādēt pirkuma čeku vai pēc pieprasījuma
uzrādīt to Akcijas organizētājam kā pirkumu apliecinošu dokumentu.
2. Akcijas periods: Akcija sākas 2020. gada 1. oktobrī plkst. 00.01 EEST un beidzas
2021. gada 31. janvārī plkst. 23.59 EET.
3. Norādījumi par dalību Akcijā: Šajā Akcijā var piedalīties vienīgi personas, kuras
veikušas tālāk norādītās darbības.
• Akcijas periodā akcijas dalībniekam jāiegādājas Energizer® baterijas,
bateriju lādētāji vai lukturi.
• Akcijas dalībniekam jāapmeklē tīmekļa vietne
www.energizerholidays.com (turpmāk: “Energizer akcijas tīmekļa vietne”)
un jāievada savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese, preces iepakojuma
svītrkoda numurs un, ja pieprasīts, attēls ar čeku, kas skaidri apliecina, ka
ir nopirkts izstrādājums, kas ļauj piedalīties Akcijā.
• Norādītajā e-pasta adresē akcijas dalībnieks saņems e-pasta ziņojumu ar
verifikācijas pieprasījumu, un akcijas dalībniekam būs jānoklikšķina uz
ziņojumā iekļautās saites.
• Pēc verifikācijas akcijas dalībnieks saņems e-pasta ziņojumu ar unikālu
kodu un tīmekļa vietnes Hotels.com saiti šīs Akcijas piedāvājuma
saņemšanai.
• Akcijas dalībnieks varēs noklikšķināt uz e-pastā norādīto tīmekļa vietnes
Hotels.com saiti, lai izmantotu savu Akcijas piedāvājumu.
4. Licencētu Energizer® izstrādājumu iegāde nedod tiesības piedalīties šajā Akcijā. Šādi
izstrādājumi ietver sauszemes/jūras transportlīdzekļu akumulatorus, USB lādētājus
un portatīvos akumulatorus-lādētājus.

5. Visi Akcijas pieteikumi, kas tiks saņemti pēc Akcijas beigu datuma, tiks automātiski
uzskatīti par nederīgiem.
6. Akcijas piedāvājums. Visi akcijas dalībnieki, kuri būs pareizi izpildījuši dalības
norādījumus, saņems unikālu 10 % atlaides kodu to nākamajai naktsmītņu
rezervācijai tīmekļa vietnē Hotels.com. Šī atlaide netiek piemērota nodokļiem un
nodevām.
7. Par vienu (1) izstrādājuma pirkumu var iesniegt tikai vienu pieprasījumu, un vienā
dienā Energizer akcijas tīmekļa vietnē atlaides koda saņemšanai var iesniegt līdz trīs
(3) pieteikumiem.
8. Papildinformācija par Akcijas piedāvājumu.
a. Atlaidi var izmantot tikai naktsmītņu rezervācijai, un tā tiek piemērota tikai
pirmajam rezervētās naktsmītnes numuram.
b. Lai varētu izmantot šo atlaidi, vienā maksājumā tiešsaistē jāveic rezervācijas
pilna apmaksa.
c. Atlaide tiek piemērota tikai naktsmītnes rezervācijai no vienas līdz 28 naktīm.
Jebkādām papildu naktīm pēc pirmo 28 dienu perioda atlaide netiek
piemērota.
d. Atlaidi var izmantot kopā ar citiem piedāvājumiem, kas to pieļauj, taču to
nevar izmantot kopā ar Hotels.com lojalitātes programmu.
e. Kodi jāizlieto līdz 2021. gada 31. augustam plkst. 23.59 GMT.
f. Kodi jāizmanto naktsmītņu rezervācijām laikposmā līdz 2022. gada
31. augustam.
g. Kodus var izmantot tikai vienu reizi. Par kodiem nevar saņemt atmaksu vai
tos atjaunot, pat ja rezervācija tikusi atcelta.
h. Šo piedāvājumu nevar apmainīt pret naudu vai citiem alternatīviem maiņas
līdzekļiem.
i. Ja radušās problēmas, lūdzu, sazinieties ar https://lv.hotels.com/page/faqslegacy/. Ir piemērojami visi tīmekļa portāla Hotels.com standarta noteikumi
un nosacījumi, kas ir atrodami šeit:
https://lv.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName
=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Tīmekļa portāla Hotels.com bieži uzdoto jautājumu sadaļa ir atrodama šeit:
https://lv.hotels.com/page/faqs-legacy/
k. Piedāvājuma izmantošanas periodu nevar pagarināt.

9. Akcijas organizētājs akcijas dalībnieka sniegtos personas datus izmantos, lai
administrētu Akciju, ar e-pasta starpniecību sazinātos ar akcijas dalībnieku Akcijas
laikā un citos nolūkos saistībā ar akcijas dalībnieka dalību Akcijā vai Energizer akcijas
tīmekļa vietnes izmantošanu. Akcijas organizētājs sniegtos personas datus
neizmantos saistībā ar mārketinga aktivitātēm, ja vien akcijas dalībnieks Akcijas
organizētājam nebūs sniedzis attiecīgu piekrišanu. Noklikšķiniet uz norādītās saites,
lai skatītu privātuma politiku, kurā sniegta plašāka informācija par to, kā Akcijas

organizētājs izmanto un izpauž akcijas dalībnieka personas datus:
https://energizergrouplegal.com/notices_lv-LV.html
10. Informācija, kuru konta izveides gadījumā sniedzat tīmekļa vietnē Hotels.com, tiek
apstrādāta saskaņā ar šī pakalpojumu sniedzēja privātuma politiku, kas ir atrodama
šeit:
https://lv.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_LV&locale=lv_LV
11. Ja akcijas dalībniekam radušās problēmas, izmantojot Energizer akcijas tīmekļa
vietni, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, rakstot uz
support@energizerholidays.com.
Vispārīga informācija
12. Piedaloties Akcijā, tās dalībnieks piekrīt, ka šie noteikumi ir viņam saistoši, jo īpaši
attiecībā uz to, ka Akcijas organizētāja lēmumi jebkādos jautājumos, kas izriet no šīs
Akcijas vai ir ar to saistīti, ir galīgi.
13. Akcijas piedāvājumi nav nododami citām personām. Akcijas piedāvājumiem nav
alternatīvu. Neparedzētu apstākļu gadījumā Akcijas organizētājs patur tiesības aizstāt
Akciju ar alternatīvu piedāvājumu, kam ir līdzīga vai lielāka vērtība.
14. Netiek pieņemti pieteikumi, kas iesniegti ar starpnieku vai trešo personu
starpniecību, pieteikumi, ko automātiski ģenerējis dators, kā arī neatbilstoši un
nepilnīgi aizpildīti pieteikumi.
15. Akcijas organizētājs darīs visu, kas pamatoti iespējams, lai nodrošinātu, ka Energizer
Akcijas tīmekļa vietne darbojas pareizi visā Akcijas periodā. Tomēr Akcijas
organizētājs neuzņemas atbildību par tādiem Akcijas pieteikumiem, kas ir, neatkarīgi
no iemesla, nozaudēti vai kuru piegāde aizkavējusies, piemēram, ja radušies
aprīkojuma bojājumi, tehniski darbības traucējumi un jebkādi sistēmu, satelītu, tīkla,
servera, datoraparatūras vai programmatūras defekti vai kļūmes.
16. Akcijas organizētājs patur tiesības vienīgi pēc saviem ieskatiem izslēgt jebkādas
personas, kas traucē vai negatīvi ietekmē šīs Akcijas administrēšanu, drošību,
godīgumu, integritāti vai pareizu norisi.
17. Šo Akciju un tās Noteikumus un nosacījumus regulē katras attiecīgās valsts tiesību
akti, un Akcijas dalībnieki ir to dzīvesvietas valsts tiesu jurisdikcijā.
18. Ciktāl atļauts likumā, Akcijas organizētājs, tā starpnieki vai izplatītāji nekādos
apstākļos neuzņemas atbildību un nav saucami pie atbildības saistībā ar
kompensāciju sniegšanu Akcijas dalībniekiem un neuzņemas nekādu atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu, fiziskām traumām vai nāves iestāšanos, ko
izraisījusi Akcijas piedāvājuma izmantošana, izņemot gadījumus, kad tas noticis
Akcijas organizētāja, tā starpnieku vai izplatītāju, vai to darbinieku nolaidības dēļ.
Jūsu tiesību aktos paredzētās tiesības netiek ietekmētas.

19. Gadījumos, kas nav Akcijas organizētāja saprātīgā kontrolē, vai citos gadījumos, kad
krāpšana, ļaunprātīga izmantošana un/vai kļūda (cilvēka vai datora) ietekmē vai
varēja ietekmēt šīs Akcijas pareizu darbību vai Akcijas piedāvājumu piešķiršanu, un
vienīgi tad, ja attiecīgo apstākļu dēļ tas nav bijis novēršams, Akcijas organizētājs
patur tiesības jebkurā brīdī atcelt vai mainīt Akciju vai šos Noteikumus un
nosacījumus, taču vienmēr centīsies mazināt šādas rīcības ietekmi attiecībā uz
Akcijas dalībniekiem, lai neradītu vilšanos.
20. Piedaloties Akcijā, tās dalībnieki apstiprina, ka ir tiesīgi to darīt un ir tiesīgi izmantot
Akcijas piedāvājumu. Akcijas organizētājs patur tiesības pārbaudīt visus pieteikumus,
tostarp (bet ne tikai) prasīt iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka dalībnieks ir tiesīgs
piedalīties Akcijā (kas jāiesniedz 14 dienu laikā), un atteikt Akcijas piedāvājuma
piešķiršanu vai anulēt tiesības izmantot Akcijas piedāvājumu un/vai atteikt turpmāku
dalību Akcijā, un izslēgt dalībnieku, ja radies pamatots iemesls uzskatīt, ka ir pārkāpti
šie Noteikumi un nosacījumi vai jebkādi norādījumi, kas ir daļa no šīs Akcijas dalības
nosacījumiem, kā arī citos gadījumos, kad dalībnieks ir guvis negodīgas priekšrocības,
piedaloties šajā Akcijā, vai arī ieguvis Akcijas piedāvājumus krāpnieciskā ceļā. Jebkādi
Akcijas organizētāja pieņemti lēmumi ir galīgi un saistoši.
21. Ja tiek noteikts, ka jebkurš no šiem pantiem ir uzskatāms par nelikumīgu vai kā citādi
neizpildāmu, tad tas ir nodalāms un svītrojams no šiem Noteikumiem un
nosacījumiem, un atlikušie panti tiek saglabāti un paliek spēkā pilnā apmērā.
22. Šiem Noteikumiem un nosacījumiem ir lielāks juridiskais spēks gadījumos, kad
radušies strīdi vai nekonsekvence ar jebkādiem citiem paziņojumiem, piemēram,
reklāmām vai akcijas informatīvajiem materiāliem.
23. ©2020 Energizer. Energizer un atsevišķi grafiskie dizaini ir Energizer Brands, LLC un
saistīto meitas uzņēmumu preču zīmes.

