Preču loterijas „Pērc un laimē” noteikumi
1. Preču pārdevējs un loterijas organizētājs: SIA „Invito”, Reģ. Nr. 40103400835, Juridiskā adrese:
Jelgavas iela 18-12, Olaine, LV-2114.
2. Loterijas norises teritorija: SIA „Invito” veikals „Līga”, Brīvības iela 1, Viesīte, Viesītes novads, LV5237.
3. Loterijas norises sākuma un beigu datums: Loterijas sākuma datums ir 2018. gada 04. decembris
un beigu datums ir 2018. gada 04. janvāris.
4. Balvu fonds:

Nr.

Nosaukums

Vienība

Daudzums

1
Vīriešu cimdi
gab
2
2
Mazgāšanas līdzeklis Fairy 450ml.
gab.
3
3
Aromātiskā svece
gab.
2
4
Slēdzeņu eļļotājs
gab.
2
5
Matu šampūns
gab.
2
6
Kliņģeris 1kg.
gab.
2
7
Dāvanu karte – 15 EUR vērtībā
gab.
1
Visas cenas un summas norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli.

Cena par
vienību
EUR ar
PVN
1.20
1.24
1.70
1.74
1.84
7.00
15.00

Summa
EUR
2.40
3.72
3.40
3.48
3.68
14.00
15.00

Kopējais balvu fonds – 45.68 EUR (Cetrdesmit pieci eiro 68 eirocenti).
5. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:
a. Par loterjas dalībnieku kļūst ikviens LR iedzīvotājs (fiziska persona), kurš loterijas norises
teritorijā:
i. Laika posmā no 2018. gada 04. decembra līdz 2019. gada 04. janvārim 1 (vienā)
pirkumā būs iegādājies preces * izņemot gāzi, priekšapmaksas kartes, veicis
maksājumus ar POS terminālu, vismaz 10 (desmit) eiro vērtībā (ar PVN).
ii. Uz pirkuma čeka skaidri un salasāmi norādījis savu vārdu, uzvārdu un telefona
numuru.
iii. Iemetis savu pirkuma čeku loterijas kastē loterijas norises vietā.
b. Viens loterijas dalībnieks var iemest loterijas kastē neierobežotu pirkuma čeku skaitu.
c. Ja uz pirkuma čeka vārds uzvārds un tālruņa numurs ir nesalasāms, tad SIA „Invito” var
anulēt piedalīšanos loterijā.
d. Loterijā nav atļauts piedalīties SIA „Invito” veikala darbiniekiem un to pirmās pakāpes
radiniekiem.
e. Balvu saņēmējam ir jāapliecina, ka uz to neattiecas šo noeikumu 5.d punktā minētais
aizliegums saņemot balvu.
f. Loterijā laimējis pirkuma čeks tālākajās izlozēs nepiedalās.
g. Izloze notiek vienu reizi 2019. gada 05. Janvārī pulksten 12:00, veikalā „Līga”, Brīvības
ielā 1, Viesītē, Viesītes novadā.
h. Izlozē, katrai balvai tiek izlozēts 1 (viens) laimētājs.
6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība: Balvu izlozēs piedalās visi pircēju čeki, kas
iemesti loterijas kastē atbiltoši 5 punktam. 2019. gada 05. janvārī tiek izlozēti laimētāji izvelkot
no loterijas kastes katrai balvai vienu laimīgo pirkuma čeku.
7. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta, laiks un datums:

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

a. Izlozes uzvarētāji tiks noteikti un paziņoti publiski 2019. gada 05. Janvārī pulksten 15:00,
veikalā „Līga”, Brīvības ielā 1, Viesītē, Viesītes novadā.
Kārtība kādā notiek balvas saņemšana:
a. Balvas loterijai piešķir SIA „Invito”.
b. Ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc izlozes SIA „Invito” telefoniski sazināsies ar katru
loterijas uzvarētāju, lai saskaņotu balvas saņemšanas laiku.
c. Ja loterijas dalībnieku nav iespējas sazvanīt, tad viņam paziņojums tiek nosūtīts īsziņas
veidā.
Loterijas organizators nenes atbildību, ja balvas saņēmējam nav izdevies sazināties un vienoties
par balvas saņemšanu no loterijas organizatora neatkarīgu apstākļu dēļ.
Balvas var saņemt līdz 2019. gada 04. februārim. Pēc šī termiņa neizņemtās balvas paliek
loterijas rīkotāja īpašumā.
Ja balvas saņēmējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņas likumiskais pārstāvis, uzrādot
loterijas uzvarētāja un savu personu apliecinošu dokumentu.
Balvas nevar samainīt vai saņemt naudā.
Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un viņu vārds uzvārds tiek
nosaukts loterijas izlozē, ja tiek laimēta kāda balva.
Ar balvas saņemšanu saistītie izdevumi netiek segti.
Dalībnieku skaits iepriekš nav zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 100 (simts) cilvēki.
Pretenziju gadījumā dalībnieks var vērsties rakstiski SIA „Invito” , Jelgavas ielā 18-12, Olainē, LV2114 līdz 2019. gada 04. februārim.
Jebkuras pretenzijas tiks izskatītas 14. dienu laikā pēc tās iesniegšanas.

