Preču loterijas
“Pērc LEGO un piedalies izlozē!”
noteikumi
1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. Loterijas preču pārdevējs un izplatītājs ir “LEGO System A/S Latvijas filiāle
Baltic”, reģistrācijas nr. LV40103221375, juridiskā adrese: Matrožu iela 15, Rīga,
LV-1048
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1 SIA „Triple Bounce”, reģistrācijas nr.: 40003955598, juridiskā adrese: Tērbatas
iela 49/51-9, Rīga, LV – 1011, Latvija
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Veikali RIMI, LEGO, Elkor Kids, Elkor Home un KidzOne TC Spice un Spice
Home tirdzniecības kompleksā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1.Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 1.aprīlis. Loterijas norises beigu
datums ir 2017. gada 3.maijs.
5. BALVU FONDS:
Balva
Skaits Vērtība
(EUR)
10508 LEGO® DUPLO® Lielais vilciena 1
119.99
komplekts
41101 LEGO® Friends Hārtleikas viesnīca 1
129.99
Grand Hotel
60141 LEGO® City Policijas iecirknis
1
99.99
10255 LEGO® Creator Expert Sapulču laukums 1
239.99
KOPĀ
4
589.96
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1.Lai piedalītos Loterijā, laika posmā no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2017. gada
30.aprīlim vienā pirkuma reizē (vienā čekā) jāiegādājas LEGO® preces kādā no
3.1.punktā minētajām tirdzniecības vietām vismaz 39.99 EUR (trīsdesmit deviņi
eiro 99 eiro centi) vērtībā.
6.2.Lai saņemtu loterijas dalībnieka kartīti, nepieciešams uzrādīt pirkuma čeku
pārdevējam attiecīgajā veikalā un palūgt loterijas dalībnieka kartīti. Ja pirkums
iegādāts RIMI veikalā, tad kartīti saņemt var RIMI informācijas centrā.
6.3.Viena pirkuma ietvaros, iegādājoties loterijas preces vērtībā, kas vairākkārt
pārsniedz 6.1. punktā minēto summu, loterijas dalībnieks tiek reģistrēts vienu
reizi.
6.4.Lai piedalītos loterijā, dalībniekam ir jādodas uz LEGO loterijas stendu, kas
atrodas TC Spice 2.stāvā, un ir jāizvēlas viena no četrām balvām, kas izlikta
loterijas stendā. Iemetot savu loterijas kartīti attiecīgās balvas loterijas kastē, lai
piedalītos izlozē par konkrēto vienu balvu. Loterijā piedalīsies visas kartītes, kas
būs iemestas loterijas kastēs līdz 1.maija plkst.11:30.
6.5.Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Loterijas noteikumiem
un ka Loterijas rīkotāji drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus
Loterijas uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai mājaslapā www.spice.lv, kā
arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Loterijas
uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1.Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāveic 6.punktā norādītas darbības

7.2.Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekiem nav.
8. LOTERIJAS IZLOZE:
8.1.Loterijas balvas tiks izlozēts uz vietas pie LEGO loterijas stenda TC Spice
2.stāvā Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046, 1.maijā plkst.12:00, izvelkot no katras
loterijas kastes vienu laimīgo kartīti un nosakot konkrētās balvas laimētāju.
8.2.No katras kastes tiks izlozēti papildu 2 (divi) rezerves balvu ieguvēji
gadījumam, ja primārie balvu ieguvēji nespēs pierādīt dalību Loterijā. Rezerves
laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems
tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
8.3.Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts,
ka Loterijā piedalīsies 1000 (tūkstotis) dalībnieku. Aptuvenās izredzes laimēt ir
4:1000.
8.4.Balvu ieguvēji tiks publicēti www.spice.lv 3.maijā līdz plkst.23:59.
8.5.Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot SMS,
Loterijas uzvarētājiem uz tālruņa numuru, kas ir norādīts uz loterijas dalībnieka
kartītes.
8.6.Ja uzvarētāja tālruņa numurs nav norādīts, vai ir norādīts nekorekti, laimesta
ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju sarakstu www.spice.lv,
pēc tam sazinoties ar organizētājiem pa tālruni 67282181.
9. BALVU SAŅEMŠANA:
9.1.Loterijas uzvarētājs balvu varēs saņemt TC Spice informācijas centrā, uzrādot
pirkuma čeku, kura numurs ir norādīts uz laimējušās loterijas kartītes.
9.2.Uzrādot 9.1.punktā minēto čeku, Loterijas laimētāji un balvu nodrošinātājs
paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie
Loterijas rīkotājiem un balvu nodrošinātājiem ar pretenziju par balvu.
9.3.Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt čeka oriģinālu, kas ir norādīts uz laimējušās
kartītes vai arī redzamā informācija nesakrīt, balva netiek izsniegta;
9.4.Loterijas laimētāji balvas varēs saņemt līdz 2017.gada 19.maijam. Pēc
2017.gada 19.maija balvas vairs netiek izsniegtas;
9.5.Ja Loterijas laimētāji līdz 2017.gada 19.maijam nav ieradušies pēc laimētajām
balvām, Loterijas laimētāji zaudē savu Loterijas laimētāju statusu, un balvas bez
jebkādas kompensācijas paliek loterijas preču izplatītāja īpašumā;
9.6.Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem,
kas radušies, lietojot balvu. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas
nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona
sarunu izmaksas, netiek segti.
9.7.Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksu citā veidā, kā paredzēts šajos
noteikumos, netiek pieļauta. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras laimētāji
neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas
10. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA
10.1.Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas
rīkotājiem – SIA „Triple Bounce” (Tērbatas iela 49/51, Rīga, LV-1011) līdz
2017.gada 19.maijam ar norādi Loterija „ Pērc LEGO un piedalies izlozē!”,
pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to
kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc
2017.gada 19.maija, neizraisa juridiskas sekas.
10.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā
pēc saņemšanas.
11. LOTERIJAS RĪKOTĀJU UN DALĪBNIEKU TIESĪBAS:

11.1.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai
šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par
Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
11.2.Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu
izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā
Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un
azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par
Loterijas pārtraukšanu.
12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
12.1.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas
noteikumiem iespējams iepazīties www.spice.lv.
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