
Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S naudas atmaksas (cashback) akcija 

Noteikumi un nosacījumi 

 

1. Terminiem, kuri pašreizējos akcijas noteikumos un nosacījumos ir rakstīti ar lielo sākumburtu, ir tāda 

pati nozīme kā terminiem, kas ir izmantoti portāla lietotāja līguma vispārīgajos noteikumos un 

nosacījumos, ja vien pašreizējos akcijas Noteikumos nav norādīts citādi. 

2. Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S naudas atmaksas akcija (turpmāk - Akcija) ir 

spēkā no 2020. gada 28. septembra līdz 2020. gada 31. oktobrim. 

3. Jebkuram Lietotājam ir tiesības piedalīties Akcijā 2. punktā norādītajā laika posmā. 

4. Dalība Akcijā piešķir Lietotājam tiesības saņemt naudas atmaksas bonusu par investīcijām, kas veiktas 

pirmreizējā tirgū izvietotos Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S  (turpmāk - 

Aizdevumu izsniedzējs) aizdevumos eiro valūtā. 

5. Lai piedalītos Akcijā, Lietotājam ir jāpiesakās dalībai Akcijā Akcijas lapā 

(https://www.mintos.com/lv/campaigns/). Pēc pieteikšanās Lietotājs redzēs apstiprinājuma ziņojumu 

par veiksmīgu pieteikumu dalībai Akcijā. 

6. Naudas atmaksa tiek aprēķināta par investīcijām vairāk nekā 100 eiro apmērā, kas veiktas pirmreizējā 

tirgū (izmantojot personalizētas manuālas vai automatizētas stratēģijas) izvietotajos Aizdevumu 

izsniedzēja aizdevumos: 

6.1. 1% visiem aizdevumiem 

7. Lietotājs var saņemt vairākas naudas atmaksas, veicot investīcijas 2. punktā minētajā Akcijas norises 

laikā. 

8. Naudas atmaksa netiek aprēķināta par: 

8.1. otrreizējā tirgū veiktām investīcijām; 

8.2. investīcijām, kas veiktas, izmantojot diversificēto, konservatīvo un augstas ienesības 

stratēģiju; 

  

8.3. investīcijām, kas veiktas pirms pieteikšanās dalībai Akcijā, kā norādīts 5. punktā; 

8.4. Lietotājiem, kas nav pieteikušies dalībai Akcijā, kā norādīts 5. punktā; 

9. Naudas atmaksa tiek izmaksāta vienā maksājumā 7 (septiņu) darba dienu laikā no investīcijas 

veikšanas datuma, ja ir izpildīti visi šajā dokumentā minētie noteikumi un nosacījumi. 

10. Naudas atmaksu sedz Aizdevumu izsniedzējs, pamatojoties uz Mintos veiktajiem aprēķiniem. Mintos 

darbojas kā starpnieks un Aizdevumu izsniedzēja vārdā veic maksājumu Lietotājam, Lietotāja Virtuālajā 

kontā ieskaitot naudas atmaksai līdzvērtīgu elektronisko līdzekļu apmēru. 

11. Lietotājs ir atbildīgs par visu uz saņemto naudas atmaksu attiecināmo nodokļu (ja piemērojami) 

nomaksu. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mintos-prod-public-files/E27090D9-8679-EA5B-746A-1671DF772121.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mintos-prod-public-files/E27090D9-8679-EA5B-746A-1671DF772121.pdf
https://www.mintos.com/en/campaigns/


12. Lietotājam ir pienākums nekavējoties pārtraukt dalību Akcijā, ja to pieprasa Mintos, pamatojoties uz 

aizdomām par krāpniecību. 

13. No Akcijas izrietošās tiesiskās attiecības regulē Akcijas Noteikumi un nosacījumi, kas bija publicēti 

Portālā brīdī, kad Lietotājs pieteicās dalībai Akcijā, kā norādīts 5. punktā. 

14. Mintos ir tiesības vienpusēji un bez individuālas Lietotāja informēšanas izbeigt vai mainīt esošos 

Akcijas Noteikumus un nosacījumus. 


