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Akcija „Sony foto kursi”  
  

 

1. Akcijas noteikumi  

 

1.1. Akcijas organizators ir Sony Europe Limited filiāle Latvija, reģistrācijas nr. 50103291641, 

Dzelzavas ielā 120G, LV 1021, Rīga.  

1.2. Akcijas sākuma datums ir 2014. gada 6. oktobris, beigu datums ir 2019. gada 31. marts.   

1.3. Akcijā var piedalīties katrs Sony E-mount tipa kameras pircējs, kas ir iegādājies jebkuru 

no E-mount tipa kameras modeļiem jebkurā no sekojošiem vaikaliem: Sony Centrs, Elkor 

Tehnika, Euronics, Tehnoland, RD Elektronics veikalos visā Latvijā.  

 

2. Akcijas balvas  

 

2.1. Katrs fotokameras Sony E-mount tipa kameras pircējs akcijas norises laikā, veicot pirkumu 

saņems kuponu 6 stundu ilgiem fotogrāfu kursiem Rīgā. Lai apmeklētu kursus dalībniekam 

ir jāveic dalības maksa 5.00 EUR (pieci euro) apmērā reģistrējoties www.foto-skola.lv. 

Samaksa jāveic skaidrā naudā tieši pirms kursu sākuma. 

2.2. Kuponi jāizmanto līdz 2019. gada 31. martam.   

2.3. Sony Europe Limited filiāle Latvija samaksā visus nodokļus, kas saistīti ar balvu  

saņemšanu.  Sony Europe Limited filiāle Latvija nekompensē ar balvu saņemšanu saistītos 

ceļa izdevumus. 

  

3. Akcijas norises un balvas izmantošana kārtība 

 

3.1. Akcijas norises laikā, katrs Sony E-mount tipa fotokameras pircējs saņems kuponu ar 

reģistrācijas kodu, kas jāievada reģistrējoties kursiem mājaslāpā www.foto-skola.lv 

3.2. Kupons jāreģistrē www.foto-skola.lv sadaļā “Reģistrācija”, jāaizpilda pieteikuma anketa 

un jāizvēlas viena no piedāvātajiem kursu datumiem. 

3.3. Ierodoties fotogrāfu kursu norises vietā jāuzrāda kupons. Viens kupons ir derīgs vienai 

personai vienam kursu apmeklējumam. 

 

4. Citi noteikumi 

 

4.1. Sony Europe Limited filiāle Latvija ir  tiesības  grozīt  vai  mainīt  šos  noteikumus,  

publiskojot  grozījumus  vai izmaiņas mājas lapā www.foto-skola.lv 

4.2. Jebkuros jautājumos, kurus nenosaka šie noteikumi, Sony Europe Limited filiāle Latvija 

var pieņemt vienpusēju lēmumu, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus un šos 

noteikumus.   

4.3. Pretenziju gadījumā akcijas dalībnieks vēršas pie Sony Europe Limited filiāle Latvija 

rakstveidā adresē: Dzelzavas ielā 120G, LV 1021, Rīga ar norādi “Sony foto kursi”. 

Pretenzija tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas. Atbilde uz pretenziju tiks 

sniegta rakstveidā, nosūtot to uz pretenzijā norādīto adresi. Pretenziju var sūtīt līdz 2019. 

gada 31. maijam. 

 

 

 

 

 

http://www.foto-skola.lv/
http://www.sonypromo.net/
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