“Piecu pirkumu loterija” noteikumi
Loterijas atļaujas numurs: 5455
Preču pārdevējs:
SIA “Narvesen Baltija”, reģistrācijas nr. 40003365783, juridiskā adrese
Aiviekstes iela 5, Rīga, LV - 1003
Loterijas organizators:
SIA “Loyalty Services”, reģistrācijas Nr. 40103273540, juridiskā adrese
Mūkusalas 42, Rīga, LV – 1004
Loterijas norises teritorija: Narvesen tirdzniecības vietas visā Latvijas
Republikā.
Loterijas norises laiks: Akcija notiks no 26.11.2018 līdz 17.12.2018, kad notiks
izloze un tiks paziņoti uzvarētāji.
Loterijas dalībnieka izredzes laimēt balvu ir 1 pret 4000.
Loterijas norises kārtība un piedalīšanas nosacījumi
•

•
•

•
•
•

Lai piedalītos akcijā, veic vismaz 5 pirkumus Narvesen tirdzniecības
vietās no 26.11.2018 līdz 16.12.2018 un uzrādi PINS digitālo karti
mobilajā aplikācijā vai plastikāta karti.
Pirkumā jābūt vismaz 1 precei no kategorijas ĒD, DZER vai LASI
(Karstie un aukstie dzērieni, uzkodas un saldumi, pārtika, prese)
Izlozē var piedalīties PINS programmā reģistrēti dalībnieki. Ja nelieto
PINS aplikāciju, pārliecinies vai Tava PINS karte ir reģistrēta
www.pins.co.
Reģistrēties programmai var www.pins.co mājas lapā vai PINS
mobilajā aplikācijā.
Akcija notiks no 26.11.2018 līdz 17.12.2018, kad notiks izloze un tiks
paziņoti uzvarētāji.
Izloze notiks 17.12.2018 plkst. 14:00, Rīgā, Mūkusalas ielā 42.

Ar piedalīšanos loterijā saistīties loterijas dalībnieka izdevumi:
•

Lai piedalītos akcijā, veic vismaz 5 pirkumus Narvesen tirdzniecības
vietās

Datums līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību loterijā
•

Lai piedalītos akcijā, veic vismaz 5 pirkumus Narvesen tirdzniecības
vietās no 26.11.2018 līdz 16.12.2018 un uzrādi PINS digitālo karti
mobilajā aplikācijā vai plastikāta karti. Dalībnieka pirkums tiks

automātiski reģistrēts PINS sistēmā līdz ar to nav jāveic nekāda
papildus reģistrācija.
Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums.
•

•

No kopējās PINS programmas dalībnieku datu bāzes tiks atlasīti
programmas dalībnieki, kuri ir veikuši 5 un vairāk pirkumus Narvesen
tirdzniecības vietās un pirkumu laikā reģistrējuši PINS digitālo vai
plastikāta karti laika periodā no 26.11.2018 līdz 16.12.2018. Pēc
nejaušības principa no dalībnieka saraksta tiks atlasīti 1000 dalībnieki,
kuriem tiks piešķirti Narvesen karstā dzēriena kuponi un viens
dalībnieks, kuram tiks piešķirti 42000 PINS aviobiļešu iegādei
www.pins.co mājas lapā.
Izloze notiks 17.12.2018 plkst. 14:00, Rīgā, Mūkusalas ielā 42.

Loterijā laimējušo izsludināšana kārtība, vieta un datums.
•

Loterijas rezultātu izsludināšana notiks 17.12.2018 plkst. 14:05, Rīgā,
Mūkusalas ielā 42., kur rezultāti tiks publicēti PINS Facebook vietnē un
www.pins.co mājaslapā.

Kārtībā kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā
saņemšanas papildus izmaksas.
•

•
•

Ar uzvarētajiem sazināsimies elektroniski pa e-pastu un/vai Facebook.
Rakstot uz e-pasta adresi, kas reģistrēta PINS.co, tiks nosūtīta
informācija par balvu. Galvenās balvas uzvarētājs tiks paziņots PINS
Facebook vietnē un www.pins.co mājas lapā.
Galvenās balvas ieguvējam ir jābūt arī vienam no lidojuma
pasažieriem.
Uzvarētājam ir pašam jānomaksā lidostas nodokļi un piemaksas par
lidojumu.

Termiņš līdz kuram laimestu uzvarētāji var pieteikties uz laimestu, lai to
saņemtu
•

Akcijas galvenās balvas ieguvējam jāveic lidojuma rezervācija līdz
16.01.2019, sazinoties ar PINS klientu apkalpošanas komandu.
Lidojuma veikšanas laiks ir neierobežots.

•

Akcijas dalībniekiem, kuri balvas saņems Narvesen M karstā dzēriena
kuponu, tiks nosūtīts karstā dzēriena kupons uz epasta adresi, kura ir
norādīta reģistrējoties PINS.CO mājaslapā. Kupons tiks izsūtīts
17.12.2018. Ja akcijas dalībnieks ir laimējis Narvesen M karstā
dzēriena kuponu, bet nav saņēmis epastu ar Narvesen M karstā
dzēriena kuponu, tad dalībnieks var vērsties pie PINS caur
www.pins.co mājaslapu, kur var rakstīt uz info epastu vai sazināties ar
PINS atbalsta centru pa tālruņa nr. +371 67 280 2800 darba dienās no
9.00 līdz 18.00. Sūdzību par Narvesen M karstā dzēriena kuponu var
iesniegt līdz 30.12.2018.

•

Narvesen M karstā dzēriena kuponu varēs izmantot visās Narvesen
tirdzniecības vietās Latvijā un kuponu varēs izmantot līdz 31.12.2018.

Informācija par to, kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un
termiņš
•

Jautājumu un pretenziju gadījumos, dalībnieks var vērsties pie PINS
caur www.pins.co mājaslapu, kur sūdzību var iesniegtu uz info epastu.
Sūdzību var iesniegt līdz 30.12.2018. Atbilde tiks sniegta 3 darba dienu
laikā kopš epasta saņemšanas brīža.

Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:
•

Akcijā nevar piedalīties Narvesen un PINS darbinieki un darbinieku
ģimenes locekļi. Ja Narvesen un PINS darbinieki un darbinieku
ģimenes locekļi veiks pirkumus Narvesen tirdzniecības vietās, viņi tiks
izņemti no akcijas dalībnieku sarakstā PINS sistēmā.

