
UNIQUE  
Stereo un Kinozāles audio komplektu akcijas (turpmāk saukta – Akcija) noteikumi 

 
Uz Akciju attiecas šādi noteikumi (turpmāk saukti - Noteikumi):  
 
Akcijas organizators  
Akcijas organizators ir SIA UNIQUE (turpmāk saukts - Organizators), reģistrācijas Nr. 40003883622, 
adrese: Duntes iela 19A, Rīga, LV-1005. 
 
Akcijas ilgums  
Akcija sākas 2020.gada 1.oktobrī un noslēdzas 2020. gada 31.oktobrī vai arī līdz brīdim, kas norādīts 
Noteikumos (turpmāk saukts - Akcijas periods). Akcijas preces var iegādāties Unique veikalā Duntes 
ielā 19A vai www.unique.lv e-veikalā (turpmāk saukti arī - Veikals).  
 
Akcijas dalībnieki  
Akcija paredzēta gan fiziskām, gan juridiskām personām, bet Organizatora pārstāvji un darbinieki nav 
tiesīgi piedalīties Akcijā.  
 
Akcija  
Akcijas prece ir jebkurš audio komplekts, kas tiks izvēlēts no Unique Veikalā pieejamajiem audio 
tehnikas zīmoliem: Meridian, Acoustic Energy, Gallo Acoustics, Marantz, Bowers&Wilkins, Dali, 
Yamaha, Sony, Apart. Stereo audio komplekts sastāv no vismaz divām skandām un jaudas 
pastiprinātāja. Ja skandas ir “satelīta” tipa, tad komplektam ir jāietver subbass. Kinozāles audio 
komplektam ir jāsastāv no vismaz 5 skandām, subbasa un jaudas pastiprinātāja (resīvera). 
 
Piedāvājums attiecas tikai uz tādām Akcijas precēm, kuras izplata Organizators. Pircējam Veikalā 
jāpārliecinās par to, ka izvēlētas preces dod tiesības piedalīties Akcijā.  
 
Par katru Akcijas perioda laikā Veikalā iegādātu Akcijas preci pircējs ir tiesīgs saņemt zemāk tabulā 
norādītu REGA vinila plašu atskaņotāju (P1 līdz P8 modeļi) vai Samsung Crystal UHD TV (55’’ līdz 82’’) 
(turpmāk saukta - Dāvana) atkarībā no izvēlētās Akcijas preces vērtības. 
  

Akcijas prece  Akcijas preces vērtība EUR, tai skaitā PVN 21%    Dāvana  

Stereo komplekts  1100 līdz 1500  REGA P1 
 1501 līdz 2300 REGA P2 
 2301 līdz 3300 REGA P3 
 3301 līdz 5000 REGA P6 
 5001 līdz … REGA P8 
   

Kinozāles komplekts 2000 līdz 3500 
Samsung 
UE55TU8072UXXH 

 3501 līdz 5000 
Samsung 
UE65TU8072UXXH 

 5001 līdz 7500 
Samsung 
UE75TU8072UXXH 

 7501 līdz … 
Samsung 
UE82TU8072UXXH  

 
Pārdevējs izsniedz Dāvanu pircējam kopā ar iegādāto Akcijas preci. Akcijai tiek piemēroti Veikala 
vispārīgie pārdošanas, pasūtīšanas un piegādes noteikumi, ja šajos Noteikumos nav īpaši norādīti 
atšķirīgi nosacījumi. 
 
Akcijā pieejamo Dāvanu skaits ir ierobežots. Pēc pieejamā daudzuma sasniegšanas vairs nebūs 
iespējams saņemt Dāvanu bez maksas. Ja Dāvanas vairs nebūs pieejamas, tad mājaslapā 
www.unique.lv tiks izvietots paziņojums “Izpārdots” vai līdzīgs paziņojums. Dāvanu nevar apmainīt pret 
naudu vai nodot atpakaļ. Tas neietekmē tiesību aktos un ražotāja garantijas noteikumos ietvertās 
patērētāja tiesības. Ja šajos noteikumos nav norādīts citādi, tad pircējam jāmaksā visi noteiktie nodokļi 
un jāsedz citi nepieciešamie izdevumi. Ja Akcijas prece tiek nodota atpakaļ Veikalam defektu vai citu 

http://www.unique.lv/
http://www.unique.lv/


iemeslu dēļ, tad pircējam jānodod Dāvana atpakaļ veikalam. Pircējs nav tiesīgs saņemt Dāvanu, ja ir 
konstatēts, ka pircējs nav ievērojis Noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis Akcijas norisi. 
 
Sūdzības par Akciju var iesniegt Organizatoram līdz 2020.gada 31.oktobrim, zvanot pa tālruni 

+37128661773 vai rakstot uz info@unique.lv.   
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