Preču loterijas „ Pārvērt šokolādi automašīnā!” noteikumi

1.

PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas numurs
40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001, Latvija.

2.

LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA „IDEA RIGA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003428059, juridiskā adrese:
Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīgā, LV-1011, Latvija.

3.

LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.

4.

LOTERIJAS NORISES LAIKS/ PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 01.07.2019. līdz 31.08.2019. plkst. 23:59.

5.

LOTERIJAS PERIODS
5.1. Loterijas periods ir no 01.07.2019. līdz 03.09.2019.

6.

LOTERIJAS PRECE
6.1.

7.

jebkura loterijas prece, kas piedalās loterijā “Pārvērt šokolādi automašīnā!”
pielikumā Nr.1

BALVAS:
7.1. Balvu fondā ietilpst:
Balva

Skaits

1 balvas vērtība
(EUR) tsk. PVN

Balvu kopējā
vērtība (EUR),
tsk. PVN

Automašīna Opel
Crossland X

1

13950,00

13950,00

Naudas balvas

9

100,00

900,00

20,27

182,43

Saldumu
grozi, 9
Pielikums Nr.2

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot
PVN

8.

15032,43

PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

8.1. Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, laikā no 2019. gada 1. jūlija
līdz 2019. gada 31. augustam, dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošajām tirdzniecības
vietām, kurās ir pieejama Loterijas prece, vienā pirkuma reizē jāiegādājas 1 (viens) no Loterijas
precēm (pielikums Nr.1), un jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preces
iegādes apliecinājumu.
8.2. Pēc pirkuma veikšanas no 2019. 1. jūlija plkst. 0:01 līdz 2019. gada 31. augusta plkst.
23:59 (reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies
balvu izlozēs) jāreģistrējas:
8.2.1. Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.laima.lv/tafelisuloterija. Anketā
jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta
adrese. Reģistrācija www.laima.lv/tafelisuloterija ir bez maksas;
8.2.2. Vai sūtot SMS uz tālruņa nr. 1838, īsziņas saturā rakstot: “atslēgas vārdu”
loterija, atstarpe, čeka numurs, atstarpe, vārds, atstarpe, uzvārds, atstarpe. (piemērs:
loterija 11111 baiba baibiņa ). Maksa par SMS ir 0,14 EUR (četrpadsmit eiro centi) ar
PVN.
8.3. 1 (vienu) pirkuma čeku var reģistrēt 1 (vienu) reizi.
8.4. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
8.5. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2019. gada 10. oktobrim plkst. 23:59, kas kalpos kā
pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
8.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
8.7. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
8.8. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru loterijas
noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.
8.9. Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
8.10. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
8.10.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas
izredzes laimēt;
8.10.2. ir, reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem,
papildinot čeka numuru ar papildu simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
8.10.3.
ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz
čeka;

8.10.4.

ir reģistrējis pirkuma čeku, kurš neatbilst šo noteikumu 6.1. punktam;

8.10.5.

ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.

8.11. Akcijas organizators neatbild par:
8.11.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas
produktu vai saņemot balvu;
8.11.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas
dēļ radušām neprecizitātēm;
8.11.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta
reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

9.

PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

9.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 35000 (trīsdesmit pieci tūkstoši) dalībnieku, no kuriem
tiks izlozēti:
9.1.1. 1 (viens) uzvarētājs, kurš iegūs 1 (vienu) automašīnu Opel Crossland X;
9.1.2. 9 (deviņi) uzvarētāji, kuri iegūs katrs 1 (vienu) naudas balvu;
9.1.3. 9 (deviņi) uzvarētāji, kuri katrs iegūs 1 (vienu) Laima saldumu grozu.
10. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
10.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31.
augustam plkst. 23:59, jāreģistrējas mājaslapā www.laima.lv/tafelisuloterija bez maksas, obligāti
norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, čeka numurs.

11. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
11.1. Tiek noteiktas 19 (deviņpadsmit) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas
saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu:
11.1.1. 8., 15., 22., 29. jūlijā un 5., 12., 19., 26. augustā un 2.septembrī tiek veiktas
izlozes, kurās tiek noteikts 1 (viens) uzvarētājs, kur katrs saņem 1 (vienu)
Laimas saldumu grozu.
11.1.2. 5., 12., 19., 26. jūlijā un 2., 9., 16., 23., 30. augustā tiek veiktas izlozes,
kurās tiek noteikts 1 (viens) uzvarētājs, kur katrs saņem 1 (vienu) naudas
balvu.
11.1.3. 2. Septembrī tiek veikta izloze, kurā tiek noteikts 1 (viens) uzvarētājs,
kurš saņem galveno balvu- automašīnu Opel Crossland X.

11.1.3. Visas izlozes notiek plkst.11:00.
11.2. Balvas tiks izlozētas SIA „IDEA RIGA” biroja telpās, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 3631, 7. stāvā, ietverot pārstāvi no Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas.
11.3. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas organizētājs.
Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot
laimētājus ar datora programmas palīdzību.
12.

LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

12.1.
Laimētāju
vārdi
un
uzvārdi
tiks
publicēti
izlozes
www.laima.lv/tafelisuloterija pēc izlozes dienas līdz nākošās dienas plkst. 18:00.

mājaslapā

12.2.
Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 3. septembrī, līdz plkst. 18:00
izlozes mājas lapā.

13.

LAIMESTA SAŅEMŠANA:

13.1. Lai saņemtu balvu, laimētājiem līdz 2019. gada 1. septembrim darba dienās laikā
no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31,
Rīga, LV - 1011, Latvija, vai jāzvana pa tālruni 67280125, lai vienotos par balvas saņemšanu.
13.2. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks un personu
apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte) un jāparaksta balvas
pieņemšanas – nodošanas akts, norādot tajā savus personas datus, kā arī bankas konta numurs
naudas balvas saņemšanai.
13.2.1. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītām, skaidri salasāmam Loterijas preču
nosakumam, kuri piedalās Loterijas pielikuma Nr.1. Ja informācija ir nepilnīga, lai
saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizēiem Loterijas preču
nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču
nosaukumiem, pārdevēja parakstam, tā atšifrējumam un veikala zīmogam.
13.3. Loterijas galvenā balva var tikt izņemta naudā, taču netiek sūtīta pa pastu vai
mainītas pret citiem produktiem vai balvām.
13.4. Balvas pēc 2019. gada 10. oktobra vairs netiks izsniegtas.
13.5.
Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2019. gada 10. oktobrim, paliek SIA „Orkla
Confectionery & Snacks Latvija” īpašumā.
14.

PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

14.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019.
gada 31. augustam, iesniedzot SIA „IDEA RIGA”, Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV-1011,
Latvija rakstisku iesniegumu.

14.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
15.

DALĪBAS AIZLIEGUMS:
15.1.

Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „IDEA RIGA” darbinieki.

15.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona,
kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA „ Orkla Confectionery
& Snacks Latvija” īpašumā.
16.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

16.1.
Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem
un ka loterijas rīkotāji SIA „ Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, SIA „IDEA Riga”, un to
norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un
to publicēšanai www.laima.lv/tafelisuloterija, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis
ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
16.2. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcija, atrodami akcijas mājaslapā www.laima.lv/tafelisuloterija.
SIA „Idea Riga” projektu direktore

______________________
Anita Umbraško

Pielikums Nr.1
Loterijas “Pārvērt šokolādi automašīnā” zīmola LAIMA produktu saraksts:
4750001944235

Laima Rūgtā šok.ar veselām mand.220g*9*

4750001951370

Laima Tumšā šok.ar ves.grauzd. lazdu riekst.220g*9

4750001950465

Lukss šokolāde 220g*11*

4750001950489

Serenāde tumš.š.aprik.un lazd.riekst. 220g*11

4750001950786

Serenāde tumš.š.aprik.un lazd.riekst. 220g*11/Latvija

4750001950441

Lācītis Ķepainītis piena šokolāde 220g*9

4750001950854

Rigonda 220g*11 šok.

4750001953589

Dzērvenīte t.šok.ar dzērv.un drup.vaf. 200g*9

4750001953565

Rozīnīte p.šok.ar rozīnēm un drup.vaf. 200g*9

4750001952674

Laima Rūgtā šokolāde ar veselām mandelēm 200g*9

4750001952735

Lācītis Ķepainītis Piena šokolāde ar veselām mandelēm un
vafelēm 200g*9

4750001952698

Laima Tumšā šokolāde ar veseliem grauzdētiem lazdu
riekstiem 200g*9

4750001952797

Serenāde tumšā šokolāde ar aprikozēm un lazdu riekstiem
200g*9

4750001952759

Lukss šokolāde 200g*10

4750001952773

Rigonda Tumšā šokolāde 200g*10

4750001951592

Laima Rūgtā šokolāde 87% 100g*17*

4750001950946

Laima Rūgtā šokolāde 70% 100g*17 *

4750001950960

Tumšā šok. ar kafijas kraukšķiem 100g*17*

4750001950984

Tumšā šok. ar ķiršiem un dr.mand. 100g*17*

4750001817577

Lukss šokolāde 150g*14 *

4750001952360

Laima Tumšā šok.ar marcipāna pildījumu 99g*11

4750001952384

Laima Tumšā šok.ar Rīgas Melnā Balz.up.pild.103g*11

4750001952346

Laima Piena šok.ar lazdu riekstu pildījumu 95g*11

4750001951783

Mad Milk Piena šok. ar sprakšķ.zemeni 90g*18

4750001951769

Mad Milk Piena šok. ar mini zefīriem 90g*15

4750001952575

Mad Milk Piena šok. ar lates kafijas garšu 90g*18

4750001951394

Mad Milk Piena šok. ar avenēm un kokosr.90g*18

4750001951417

Mad Milk Piena šok. ar sālītiem zemesr.90g*15

4750001951165

Porainā Tumšā šok. Laima/52% 90g*14*

4750001951141

Porainā Rūgtā šok. Laima/70% 90g*14 *

4750001943498

Serenāde tumš.š.aprik.un lazd.riekst. 100g*15 *

4750001819939

Vāverīte piena šokolāde 100g*12 *

4750001819946

Lācītis Ķepainītis piena šokolāde 100g*12 *

4750001944211

Sarkanā Magone tumšā šok.ar karam.un vaf. 100g*15 *

4750001110517

Lukss 100g*19 šok./Roze*

4750001110913

Piena riekstu 100g*19 šok.*

4750001110005

Krējuma 100g*19 šok.*

4750001111316

Rigonda 100g*19 šok.*

4750001950809

Lukss 100g*19 šok./Latvija*

4750001944303

Lukss šok./Rīga/20g*5/suvenīrkastē

4750001001891

Ekstra 100g*15 piena šok.*

SIA „Idea Riga” projektu direktore
______________________
Anita Umbraško

Pielikums Nr.2
Laima produktu grozi sastāv no:
Krājuma
kods
H120010604
H120010605
H120010602
H120010603
H120301000
H120301001
H120301003
H120600600
H120700600
H120210601
H120900600
H120800600
H121010600

Produkta nosaukums
Laima Tumšā šok.ar marcipāna pildījumu 99g
Laima Tumšā šok.ar Rīgas Melnā
Balz.up.pild.103g
Tumšā šok. ar kafijas kraukšķiem 100g
Tumšā šok. ar ķiršiem un dr.mand. 100g
Mad Milk Piena šok. ar sprakšķ.zemeni 90g
Mad Milk Piena šok. ar mini zefīriem 90g
Mad Milk Piena šok. ar avenēm un kokosr.90g
Vāverīte piena šokolāde 100g*12 *
Lācītis Ķepainītis piena šokolāde 100g*12 *
Lukss 100g*19 šok./Roze*
Piena riekstu 100g*19 šok.*
Krējuma 100g*19 šok.*
Rigonda 100g*19 šok.*

SIA „Idea Riga” projektu direktore
______________________
Anita Umbraško

Vērtība
ar PVN,
EUR
1.79
1.79
1.79
1.79
1.19
1.19
1.19
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
20.27

