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Signe Birne

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Preču un pakalpojumu loterijas
“M&M’s un Skittles momentloterija 2018”
noteikumi.

1. PREČU IZPLATĪTĀJS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:
1.1. SIA “Mars Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003178606, juridiskā adrese: Sporta iela
11, LV-1013, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese:
Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek veikalu tīkla Narvesen veikalos visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 29. aprīļa līdz 2018. gada 26. maijam.
5. BALVU FONDS:
5.1. Balvu fondā ietilpst kopā 3658 (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit astoņas) balvas:
5.1.1. 3500 (trīs tūkstoši pieci simti) balvas - konfektes M&M's Peanut 90 g;
5.1.2. 100 (viens simts) balvas – bļodas ar M&M’s logo;
5.1.3. 50 (piecdesmit) balvas – pledi ar M&M’s logo;
5.1.4. 8 (astoņas) balvas – ceļojumu somas ar M&M’s logo.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 4510,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti desmit eiro, 00
eiro centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam loterijas norises perioda laikā jebkurā no Latvijas
teritorijā esošajiem Narvesen veikaliem ir jāiegādājas jebkuri 2 (divi) konfekšu M&M’s vai
Skittles iepakojumi.
6.2. Pēc pirkuma izdarīšanas, pirmie 7358 (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi)
dalībnieki pie kases saņem 1 (vienu) momentloterijas kartīti par katru loterijas noteikumiem
atbilstošu pirkumu. Nokasot uz kartītes esošo aizsargslānīti, norādīti 3 (trīs) balvu attēli
(kartītes paraugu ar balvu attēliem skatīt noteikumu Pielikumā Nr. 1):
6.2.1. Ja nokasot aizklāto laukumu parādās trīs vienādi konfekšu iepakojuma attēli, tas nozīmē,
ka ir laimēts 1 (viens) konfekšu M&M's Peanut 90 g iepakojums;
6.2.2. Ja nokasot aizklāto laukumu parādās trīs vienādi bļodu attēli, tas nozīmē, ka ir laimēta 1
(viena) bļoda ar M&M's logo;
6.2.3. Ja nokasot aizklāto laukumu parādās trīs vienādi pledu attēli, tas nozīmē, ka ir laimēts 1
(viens) pleds ar M&M's logo;
6.2.4. Ja nokasot aizklāto laukumu parādās trīs vienādi ceļojuma somu attēli, tas nozīmē, ka ir
laimēta 1 (viena) ceļojumu soma ar M&M's logo.
6.3. Loterijas kartīte saņemama uzreiz pie kases, veicot pirkumu.

6.4. Loterijas kartīšu saņemšana, dalībniekam pēc pirkuma veikšanas, uzrādot loterijas čeku,
kurā redzami iegādātie loterijas produkti, nav iespējama.
6.5. Loterijā ir 7358 (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņas) momentloterijas kartītes, no
kurām:
6.5.1. 3500 (trīs tūkstoši pieci simti) kartītes ir ar konfekšu M&M's Peanut 90 g laimestu;
6.5.2. 100 (viens simts) kartītes ir ar bļodu ar M&M’s logo laimestu;
6.5.3. 50 (piecdesmit) kartītes ir ar pledu ar M&M’s logo laimestu;
6.5.4. 8 (astoņas) kartītes ir ar ceļojuma somu ar M&M’s logo laimestu;
6.5.5. 3700 (trīs tūkstoši septiņi simti) kartītes ir bez laimesta.
6.6. Viens dalībnieks loterijā var piedalīties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas noteikumiem
atbilstošu pirkumu.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti ne vairāk kā 7358 (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi)
dalībnieki, kuri piedalīsies loterijā. Tādējādi viena dalībnieka iespēja laimēt ir 3658/7358.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāizpilda visi loterijas noteikumos minētie nosacījumi.
9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimesta ieguvējs tiks noteikts uzreiz pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma
izdarīšanas, turpat Narvesen veikalā, loterijas dalībniekam izvelkot 1 (vienu)
momentloterijas kartīti un nokasot uz tās esošo aizsargslāni.
9.2. Loterijā piedalās katrs loterijas periodā veiktais pirkums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimējusī persona loterijas laimestu varēs saņemt tajā pašā Narvesen veikalā, kurā tika
veikts loterijas pirkums un saņemta laimīgā kartīte.
10.2. Loterijas laimesti tiks izsniegti uzreiz pēc uzzināšanas par laimestu. Ja laimīgā kartīte netiks
uzrādītā uzreiz pēc pirkuma izdarīšanas un aizsargslāņa nokasīšanas, laimests netiks
izsniegts.
10.3. Laimīgās momentloterijas kartītes tiek samainītas pret balvu un netiek atgrieztas.
10.4. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu.
11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 08.
jūnijam, iesniedzot SIA „SOMESE Baltic”, Šķūņu ielā 6., 5. kabinets, 3. stāvs, Rīga, LV1050 rakstisku iesniegumu.
11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit)
kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un SIA “Mars Latvia” darbinieki, kā arī
SIA “Narvesen Baltija” un tā apakšuzņēmumu darbinieki.
12.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav
tiesīga piedalīties izlozē, laimests paliek SIA “Mars Latvia” īpašumā.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības
Inspekcija, atrodami mājas lapā www.narvesen.lv.

Pielikums Nr. 1
Preču loterijas “M&M’s un Skittles momentloterija 2018” noteikumiem.

Loterijas kartītes un balvu attēlu paraugs:

