
“FIRST STOP servisa centru  ATLAIŽU KUPONU” AKCIJAS NOTEIKUMI gala PATĒRĒTĀJIEM 

 

§ 1.  

Vispārīgie Noteikumi. 

1. Akcijas rīkotājs ir Bridgestone Baltics SIA, Dzelzavas 117-303, LV-1021, Rīga  
2. Uzņēmums, kas darbojas rīkotāja uzdevumā un organizē akciju ir Magnet Promotions SIA, Turaidas 

iela 2C, Rīga. 
3. Akcija risināsies zem nosaukuma " FIRSTSTOP servisa centru  ATLAIŽU KUPONS" un attiecas uz First 

Stop servisu klientiem Latvijas Republikas teritorijā.  
4. Akcija norisinās no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 30. jūnijam. Tomēr dalība Akcijā ir atkarīga 

no riepu iegādes datuma, kas, Akcijas ietvaros veikts kādā no First Stop servisa punktiem, kas 
norādīts pirkuma apliecinājumā. Rīkotājs patur tiesības pagarināt Akciju līdz nākamajam 
paziņojumam pēc 2018. gada 30. jūnija (ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim) saskaņā ar šiem 
noteikumiem. Šādā gadījumā Rīkotājs pārskata šos noteikumus, lai nepieciešamības gadījumā 
pielāgotu Akcijas noteikumus pagarinājuma periodam. 

5. Akcija attiecas uz visiem First Stop servisu klientiem, t.i., gan patērētājiem, gan uzņēmējiem, kuri 3. 
daļā norādītajā Akcijas periodā ir iegādājušies vismaz 4 (četras) Bridgestone vai Firestone riepas tieši 
vienā no First Stop servisa punktiem, kuri piedalās Akcijā, un ir norādīti šajā tīmekļa vietnē: http: 
/myfirststop.lv 

6. Piedalīšanās akcijā nozīmē, ka Dalībnieks ir piekritis Akcijas Noteikumiem. 

7. Akcijas nosacījumi ir noteikti tikai šajos noteikumos, ievērojot vispārpieņemtos normatīvos aktus. 

§ 2. 

 Akcija Dalībnieki 

1. Akcijas Dalībnieki var būt visi 1. § 5. daļā norādītie First Stop servisu klienti , t.i. gan patērētāji, gan 
uzņēmēji, kuri, kā minēts 1. § 3. daļā norādītajā Akcijas periodā, ir iegādājušies vismaz 4 (četras) 
Bridgestone vai Firestone riepas, kā minēts  šo noteikumu 3 § 1. iedaļā, vienā no First Stop servisiem, 
kas norādīti http: /myfirststop.lv , turpmāk saukti "Dalībnieki" vai vienīgais "Dalībnieks".   

2. Dalībnieki var būt  fiziskas personas, gan juridiskās personas. 

3. Akcijā nevar piedalīties Rīkotāja, organizatora un Firststop darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

§ 3.  

Akcijas Noteikumu 

1. Lai piedalītos Akcijā, personai, kas atbilst Noteikumu 2. § minētajiem nosacījumiem, ir javeic šādas 
darbības: 

Jānopērk  vienā no FirstStop pārdošanas vietām, kuras norādītas www.myfirststop.lv, pēc izveles: 
a. 4 (četras) 16 collu (sešpadsmit collu) Bridgestone vai Firestone riepas; 
b. 4 (četras) 17 collu (septiņpadsmit collu) Bridgestone vai Firestone riepas; 
c. 4 (četras) 18" (astoņpadsmit collu) vai vairāk Bridgestone vai Firestone riepas;  
d.  Pirkums ir spēka ja ir veikta apmaksa par riepām, ko apstiprina pirkuma apliecinājums, t.i., 

Pavadzīme, rēķins vai kases čeks; 
e. Jāsaglabā pirkuma apliecinājuma oriģināls; 



f. Akcija spēka no 2018.g. 1.marta plkst.00:00 līdz 2018.gada 30.jūnijam plkst:00:00 
g. Akcijas reģistrācijas forma pieejama www.myfirststop.lv 

i. reģistrācijas formā jānorāda personas dati: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa 
numurs, 
ii. jāpievieno  skenētu, labi salasāmu, 4 (četru) Bridgestone vai Firestone riepu pirkuma 
apliecinājumu (Pavadzīmi, kases čeku vai rēķinu), norādot riepas veidu un izmēru. Faila lielums 
nedrīkst pārsniegt 5 MB un tam ir jābūt .jpg vai .pdf formātā. 
iii. Jāapstiprina, ka esat iepazinies ar Noteikumiem 
iv. Dod piekrišanu personas datu apstrādei, kas sniegti Akcijas pieteikuma formā, ar šādu 
piekrišanas formulējumu: 

Es piekrītu, ka Bridgestone Baltics SIA apstrādā manus personas datus ar mērķi 

piedalīties Akcijā “First Stop servisa centru atlaižu kupons”. Datu kontrolieris ir  

BRIDGESTONE BALTICS SIA ar juridisko adresi Dzelzavas iela 117 - 303, Rīga, LV – 

1021, Latvija, kas nodod datus apstrādei They.pl sp. z o.o. ar reģistrēto ofisu Warsaw, 

ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszaw, lai organizētu iepriekšminēto akciju. Es arī 

apzinos, ka mani personas dati tiks apstrādāti tikai iepriekš minētās akcijas nolūkiem, 

personas datu iesniegšana ir brīvprātīga, bet ir nepieciešama, lai piedalītos akcijā. 

Man ir tiesības piekļūt saviem datiem un pieprasīt to izmaiņas, labošanu vai dzēšanu.  

 

2. Pareizi aizpildīta forma sastāv no pieteikuma formas, un persona, kas iesniegusi vismaz 1 (vienu) 
pieteikuma veidlapu Akcijā, kļūst par akcijas dalībnieku ("Dalībnieks"). Pieteikuma Formas 
saņemšanas apstiprinājums IT sistēmā, kas atbalsta akcijas vietni, ir izveidots ziņojums, kas apliecina 
pieteikuma formas reģistrāciju. Datums  serverī, kurš atbalsta Akcijas vietni, nosaka pieteikšanās 
formas savlaicīgu iesniegšanu. 

3. Reģistrējoties akcijā, Dalībnieks var brīvprātīgi apstiprināt savu personas datu lietošanu 
BRIDGESTONE BALTICS ar juridisko adresi Dzelzavas iela 117 - 303, Rīga, LV – 1021, Latvija 
sekojošiem mērķiem: 

• personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, iesniedzot sekojošu deklarāciju: 
Es piekrītu, ka Bridgestone Baltics apstrādā manus personas datus mārketinga nolūkiem. 

Datu kontrolieris ir  BRIDGESTONE BALTICS ar juridisko adresi Dzelzavas iela 117 - 303, Rīga, 

LV – 1021, Latvija.  Es arī apzinos, ka mani personas dati tiks apstrādāti tikai mārketinga 

nolūkiem, personas datu iesniegšana ir brīvprātīga un nav nepieciešama, lai reģistrētos 

iepriekšminētajā akcijā, man ir tiesības piekļūt saviem datiem un pieprasīt to izmaiņas, 

labošanu vai dzēšanu 

 

• personas datu apstrādei komerciāla rakstura informācijas saņemšanai, iesniedzot sekojošu 
deklarāciju saņemot e-pasta vēstules uz Akcijas pieteikuma formā norādīto telefona 
numuru, iesniedzot sekojošu deklarāciju: 
Es piekrītu uz savu e-pasta adresi saņemt komerciāla rakstura informāciju par produktiem un 

pakalpojumiem kurus piedāvā BRIDGESTONE BALTICS SIA ar juridisko adresi Dzelzavas iela 

117 - 303, Rīga, LV – 1021, Latvija, ieskaitot klientu aptaujas anketu saņemšanu saskaņā ar 

2002. gada 18. jūlija tiešsaistes pakalpojumu likuma noteikumiem. Es arī apzinos, ka mani 

personas dati tiks apstrādāti tikai mārketinga nolūkiem, personas datu iesniegšana ir 

brīvprātīga un nav nepieciešama, lai reģistrētos iepriekšminētajā akcijā, man ir tiesības 

piekļūt saviem datiem un pieprasīt to izmaiņas, labošanu vai dzēšanu 

 



 

• personas datu apstrādei saņemt komerciāla rakstura informāciju tiešā mārketinga formā , 
saņemot telefona zvanus uz Akcijas pieteikuma formā norādīto telefona numuru, 
iesniedzot sekojošu deklarāciju:  
Es piekrītu sevis norādīto telefona numuru saņemt komerciāla rakstura informāciju kā daļu 

no Bridgestone  BRIDGESTONE BALTICS SIA ar juridisko adresi Dzelzavas iela 117 - 303, Rīga, 

LV – 1021, Latvija piedāvāto produktu un pakalpojumu tiešā mārketinga aktivitātēm, veicot 

telefona zvanus, saskaņā ar 2004. gada 16. jūlija likumu par telekomunikāciju likumu. 

 

Pēc šo apstiprinājumu veikšanas, Dalībnieks saņems vēstuli uz e-pasta adresi, kuru iesniedza Akcijas 
pieteikuma formā, no BRIDGESTONE BALTICS ar juridisko adresi Dzelzavas iela 117 - 303, Rīga, LV – 
1021, Latvija, kurā ir aktivizācijas saite. Noklikšķinot uz saites, Dalībnieks apstiprina iepriekš minētā 
apstiprinājuma iesniegšanu. 
 

4. Šie apstiprinājumi nav obligāti, t.i., nav nepieciešami, lai Dalībnieks reģistrētos Akcijā 
 
 

§ 4.  

 

1. Akcijas priekšmets ir iespēja saņemt no Rīkotāja kuponu, kas dod tiesības iegūt atlaidi no 
pakalpojumu cenas, kurus sniedz First Stop servisu ķēde, kas ir vienāda ar kupona 
nominālvērtību. 

2. Kupons / kuponi, kas dod tiesības saņemt atlaidi no pakalpojuma pirkuma, kurus piedāvā First 
Stop ķēdes servisi, tiek piešķirti akcijas Dalībniekiem saskaņā ar šādiem noteikumiem: 

a. iegādājoties vismaz 4 (četras) 16 collu (sešpadsmit collu) Bridgestone vai Firestone 
riepas vienā pirkumā, Dalībnieks saņem atlaides kuponu EUR 10,00; 

b. iegādājoties vismaz 4 (četras) 17 collu (septiņpadsmit collu) Bridgestone vai Firestone 
riepas vienā pirkumā, Dalībnieks saņem atlaides kuponu EUR 20,00; 

c. iegādājoties vismaz 4 (četras) 18 collu (astoņpadsmit collu) Bridgestone vai Firestone 
riepas vienā pirkumā, Dalībnieks saņem atlaides kuponu EUR 30,00; 

3. Viens riepu pirkšanas darījums, t.i., darījums, kas apstiprināts ar vienu pirkuma apliecinājumu, 
dod Dalībniekam tiesības saņemt vienu atlaides kuponu. 

4. Pēc tam, kad Dalībnieks ir izpildījis 3 § 1. daļā noteiktās prasības, atlaides kupons Dalībniekam 
tiks nosūtīts 30 darba dienu laikā no darījuma reģistrācijas brīža uz e-pasta adresi, kas tika 
norādīta reģistrējot pirkuma darījumu. Apstākļi, kuri nosaka atlaižu kupona izdošanu  ir  faktiskā 
riepu pirkuma darījuma reģistrācija, t.i., darījums, kas apstiprināts ar reālu pirkuma 
apliecinājumu un Dalībnieka patiesajiem datiem. Gadījumā, ja Akcijas Atbalsta komanda 
noskaidro, ka reģistrācija tika veikta, pārkāpjot iepriekš minētās prasības, Rīkotājam ir tiesības 
atteikties izsniegt atlaides kuponu. 

5. Atlaides kupons ir derīgs no nākamā mēneša pirmās dienas, kurā tas tika izsniegts, un turpina 
darboties vēl 6 (sešus) kalendāra mēnešus. 

6. Atlaides kupons dod tiesības saņemt atlaidi no cenas par tehniskās apkopes pakalpojumiem, kas 
iegādāti kādā no First Stop ķēdes servisiem, kas ir vienādi ar kupona nominālvērtību, kopā 
ievērojot sekojošus nosacījumus: 



a. pasūtījuma priekšmets, uz kuru attiecas atlaide, var būt tikai pakalpojums, ko piedāvā 
First Stop ķēdes serviss, konkrēti, servisa punkts kuru ir izvēlējies Dalībnieks; 

b. atlaides kuponam ir jābūt skaidri salasāmam un uz tā ir jābūt unikālam atlaides kodam 

c. Kupons FirstStop servisa darbiniekam ir jāuzrāda ne vēlāk kā brīdī, kad tiek pasūtīts 
pakalpojums; 

d. Pirms pakalpojuma sniegšanas kuponu var uzrādīt drukātā vai elektroniskā veidā; servisa 
personāls patur kuponu, ja tas ir drukātā veidā vai arī ieraksta unikālo kuponu numuru, 
ja tas ir elektroniskā formā; 

e. viens kupons dod tiesības saņemt atlaidi pakalpojuma iegādei kādā no FirstStop ķēdes 
servisa punktiem; 

f. ja pakalpojuma vērtība ir mazāka nekā kupona vērtība, neizmantotā summa nedrīkst 
būt kā apmaiņa pret skaidru naudu; 

g. pakalpojumi ir jāiegādājas FirstStop ķēdes servisos ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. 
decembrim, t.i., pakalpojumu pasūtīšana jāveic ne vēlāk kā iepriekšminētajā datumā; 

h. Dalībniekam ir jāapmaksā starpība starp pasūtīto pakalpojumu bruto vērtību un atlaides 
nominālvērtību, kas piešķirta, pamatojoties uz atlaides kuponu. 

7. Persona, kas iegādājas riepas, vienojoties ar citu personu, veicot pirkumu vietā, kur norisinās 
Akcija, šīs personas kontā, nedrīkst būt Dalībnieks. Konstatējot iepriekšminēto apstākli, Akcijas 
Atbalsta komandai ir tiesības atteikties izsniegt atlaides kuponu 

8. Atlaides kuponu nedrīkst apmainīt pret skaidru naudu 

9. Rīkotājs nav atbildīgs par konkrētā FirstStop servisa  sniegto pakalpojumu apjomu. Tomēr, ja 
serviss nepamatoti atsakās pieņemt kuponu, Dalībnieks var izmantot sūdzības procedūru, kas 
zemāk minēta 5. §  

 

 

§ 5.  

Sūdzības 

 

1. Sūdzības sakarā ar Akcijas Dalībniekiem piešķirtajām tiesībām var iesniegt Akcijas Periodā un 30 
(trīsdesmit) dienu laikā pēc tās beigām. 

2. Sūdzības jāiesniedz rakstiskā formā un jānosūta Akcijas Atbalsta komandai uz adresi, kas norādīta 1. 
§ 2. daļā, ar šādu virsrakstu uz aploksnes "FIRSTSTOP ATLAIŽU KUPONS", un tajā jānorāda Dalībnieka 
vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, viņa mājas adresi, jāpievieno pirkuma apliecinājuma 
kopija un detalizēts apraksts par faktiem, kas ir par pamatu sūdzības iesniegšanai. 

3. Sūdzību izskatīšana ilgst 30 (trīsdesmit) dienas no sūdzības saņemšanas dienas. Dalībnieks ar vēstuli 
tiks informēts par Akcijas Atbalsta komandas galīgo lēmumu par iesniegto sūdzību. Pēc tam, kad ir 
noslēgusies sūdzību izskatīšanas procedūra, Dalībniekam ir tiesības iesniegt prasījumu tiesā saskaņā 
ar vispārējiem tiesību aktiem. 



4. Dalībnieks nav tiesīgs atteikties no pārdošanas līguma vai atgriezt  riepas, kas iegādātas Akcijas laikā, 
izņemot gadījumus, kad šīs tiesības izriet no Civilkodeksa noteikumiem par pārdevēja atbildību 
saskaņā ar garantiju par pārdoto preču defektiem vai citiem tiesību aktiem. 

5. Šī paragrāfa noteikumi neskar  tiesības, kas Dalībniekam piešķirtas saskaņā ar citiem tiesību aktiem. 

§ 5.  

Noslēdzošie noteikumi. 

1. "FIRST STOP servisa centru ATLAIŽU KUPONU" noteikumi ir pieejami Akcijas rīkotāja reģistrētajā 

birojā un tīmekļa vietnē: www.myfirststop.lv 

2. Rīkotājs patur tiesības izdarīt grozījumus šajos noteikumos, konkrēti saistībā ar nepieciešamību 
pielāgot tos mainīgajiem vispārpiemērojamajiem likumiem, kā arī, nesniedzot pamatojumu, 
pagarināt Akcijas periodu. Akcijas atcelšanas gadījumā atlaides kuponi, kas izsniegti pirms Akcijas 
atcelšanas un vēl nav izmantoti, paliek spēkā saskaņā ar šiem Noteikumiem. 

3. Dalībnieku personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar obligātajiem tiesību aktiem, konkrēti par 
Personas Datu Aizsardzības Aktu (2016. gada Likumdošanas Žurnāla, 922. punkts) un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 Padomes 2016. gada 27. aprīļa Lēmumu par fizisko 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar kuru atceļ 
Direktīvu 95/46 / EK (Vispārējā Datu Aizsardzības Regula)) (no 2018. gada 25. maija) . 

4. Personas datu kontrolieris ir BRIDGESTONE BALTICS SIA ar juridisko adresi Dzelzavas iela 117 - 303, 

Rīga, LV – 1021, Latvija,  ("Kontrolieris"). Kontrolieris nodod personas datu apstrādi, saskaņā ar 
rakstisku vienošanos uzņēmumam They.pl sp. z o.o. ar juridisko adresi Varšavā, ul. Konstruktorska 
12, 02-673, lai organizētu Akciju. Personas dati tiek apstrādāti, saskaņā ar Noteikumiem, 
pamatojoties uz kontrolieru juridiski pamatoto mērķi, kas saistīti ar Akciju. Personas datu sniegšana 
ir brīvprātīga, bet ir nepieciešama, lai piedalītos Akcijā, saņemtu kuponu vai saņemtu atbildi uz 
Akcijā iesniegto sūdzību. 

5. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem un pieprasīt to labošanu un noņemšanu, ja 
Kontrolierim nav cita pamata to apstrādei. 

6. Šie noteikumi nesatur galvenos līgumus Civilkodeksa 384. panta 1. punkta izpratnē. Tie nosaka 
Akcijas rīkošanas noteikumus un definē Dalībnieku papildu tiesības, kas nav saistītas ar viņu 
noslēgtajiem pārdošanas līgumiem. 

7. Šie noteikumi veido publisku solījumu. 

 

 


