Preču loterijas “Actimel Santa kampaņa!” noteikumi
1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Danone”, reģ. nr. 40003379213, juridiskā adrese:
Skanstes hela 27, Rīga, LV 1013, Latvija, turpmāk - Danone.
2. „Actimel Santa kampaņa!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija),
kuru organizē SIA „Mayfa”, reģistrācijas nr.: 40103772319, juridiskā adrese:
Hospitāļu iela 38-11, Rīga, Latvija, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji,
saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju,
un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija, kur tiek izplatītas
Loterijas preces.
5. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs. Loterijas norises
sākuma datums ir 2018. gada 22. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir
2018. gada 31. decembris vai tik ilgi, kamēr pieejamas loterijas balvas.
6. Loterijas prece - skatīt Pielikumu Nr. 1.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot
saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā
norādītajiem periodiem, taču to iegāde ārpus loterijas norises perioda nedod tiesības
piedalīties Loterijā.
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Danone” un SIA “Mayfa” darbinieki un viņu ģimenes
locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes
loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 22. oktobra
līdz 2018. gada 31. decembrim vienā pirkuma reizē jāiegādājas kāds no loterijas
produktiem. (skatīt Pielikums Nr. 1). Loterijā var piedalīties dalībnieki, kas sasnieguši
18 gadu vecumu.
11. Atverot preces iepakojumu, jālūkojas zem follija vāciņa. Ja uz follija vāciņa ir
uzzīmēta “Eglīte”, tad dalībnieks ir laimējis 500.00 Euro. Ja zem vāciņa nav attēlots
nekas - dalībnieks nav laimējis. “Eglītes” attēlus skatīt Pielikums nr.2
12. Izdarot atkārtotu pirkumu, dalībnieks var saņemt balvu atkārtoti.
13. Balvu skaits ir ierobežots un tiks izsniegts tikai 10 dalībniekiem, kas izpildīs
nosacījumus.
14. Balvu fonds:
Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Naudas balva

10

500.00

Balvu kopējā vērtība
(EUR)

5000.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

5000.00

15.

16. Iespēja iegūt laimestu, prognozējot – 1 pret 30 000.
17. Laimētās balvas būs iespējams saņemt SIA “Mayfa” ofisa telpās: Zemitāna iela 9,
Rīga, LV1012, darba dienās no 10.00-18.00. Lai saņemtu balvas, līdzi jāņem
laimējušais follija vāciņš ar egles attēlu un personu apliecinošs dokuments.
18. Ja balvas līdz 2018. gada 15.janvārim nav izdalītas, balvas bez jebkādas
kompensācijas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā un Loterijas rīkotāji var rīkoties ar
šīm balvām pēc saviem ieskatiem.
19. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas
radušies, lietojot balvu. Naudas balvas tiks pārskaitītas uz laimētāja norādīto bakas
konta numuru.
20. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas
dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas
uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.
21. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
22. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi
izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
23. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav
ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa
vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas
rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
24. 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, saskaņojot ar Ražotāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas
pārtraukšanu.
25. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas
rīkotājiem – SIA „Mayfa” (Zemitāna iela 9, Rīga, LV-1012, Latvija) vai elektroniski uz
e-pastu magneet@magneet.lv līdz 2019. gada 16. janvārim ar norādi Loterija “Atimel
Santa kampaņa”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot
dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
26. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc
saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda
pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
27. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos
Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju
ir tikai informatīvs raksturs.
28. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem

iespējams iepazīties mājas lapā www.actimel.lv, kā arī pa tālruni +371 28487234.

________________
Reinis Piziks
Valdes loceklis
SIA “Mayfa”
2018. gada 6. augusts

Pielikums nr.1 Produkti, kas piedalās loterijā
47500877 ACTIMEL Natural 4*100g BAL
47500884 ACTIMEL Strawberry 4*100g BAL
47500891 ACTIMEL Multifruit 4*100g BAL
47500914 ACTIMEL Forest Fruit 4*100g BAL
4751008971026
ACTIMEL Strawberry 8*100g BAL
59070665 ACTIMEL FOREST FRUIT 8x100g BAL
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Valdes loceklis
SIA “Mayfa”
2018. gada 6.augusts

Pielikums nr.2. laimējušā vāciņa attēls
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2018. gada 6.augusts.

