
 

 

Spēles “Decembra skrāpē un laimē” noteikumi. 
 
Spēles rīkotājs un personas datu apstrādes pārzinis: 
SIA “Reitan Convenience Latvia” 
Juridiskā adrese: Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050  
Reģistrācijas numurs 40003365783 
Tālrunis: 67074255 
E-pasts: info@narvesen.lv 
 
1. Spēles norises teritorija: Latvijas Republika. 
 
2. Spēles norises periods: no 2022. gada 21. decembra līdz 2023. gada 1. janvārim.  
 
3. Balva: svaigi cepta pekanriekstu maizīte vai L kafija. 
 
4. Piedalīšanās nosacījumi: 
4.1. Spēlē piedalās Narvesen LV aplikācijas dalībnieki. 
4.2. Spēlē nedrīkst piedalīties juridiskas personas, SIA „Reitan Convenience Latvia" 
darbinieki; SIA „Reitan Convenience Latvia" tirdzniecības vietu franšīzes ņēmēji un to 

darbinieki.  
 
5. Spēles norises kārtība: 
5.1. Piedalīšanās spēlē notiek, dalībniekam izmantojot Narvesen LV aplikāciju. Vairāk 
informācijas www.narvesen.lv/lojalitate 
5.2. Lai piedalītos spēlē:  
5.2.1. Jābūt Narvesen LV aplikācijas dalībniekam. 
5.2.2. Dalībniekam jādodas uz Aktivitātes sadaļu Narvesen LV aplikācijā un jāuzsāk spēle. 
5.2.3. Dalībniekam jānoskrāpē spēles laukums. Spēlētājs iegūst balvu, ja noskrāpētajā 
laukumā ir 3 (trīs) vienādi attēli. 
5.3. Dalībnieks var spēlēt 1 (vienu) reizi katru dienu spēles norādītajā periodā. 
5.4. Lai piedalītos spēlē, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu. 
5.5. Lai veiksmīgi piedalītos spēlē  jāizmanto jaunākās un atjaunotās iOS un Android bāzes 
viedtālruņu programmu versijas. Spēle tiek atbalstīta tikai viedtālruņos (nepieciešams 
internets un skārienjutīgs ekrāns). SIA „Reitan Convenience Latvia" neuzņemas atbildību par 
pieteikumiem, kas jebkādu (t. sk. tehnisku) iemeslu dēļ nav pieņemti. 
 
6. Balvas saņemšana: 
6.1. Balvas ieguvējs saņem mobilo kuponu ar unikālu kodu. Kupons būs pieejams dalībnieka 
lietotāja profilā Narvesen LV aplikācijā: sadaļā “Bezmaksas kuponi”. 
6.2. Lai saņemtu balvu, dalībniekam jādodas uz Narvesen tirdzniecības vietu, kur pieejams 
norādītais produkts un jāsamaina mobilais kupons pret norādīto balvu. 
6.3. Ja mobilais kupons netiek izmantots līdz mobilajā kuponā norādītā termiņa beigām, tas 
kļūst spēkā neesošs un tiek dzēsts no lietotāja profila Narvesen LV aplikācijā pēc noteiktā 
derīguma termiņa beigām. 
6.4. Iegūtā balva netiek mainīta pret naudu vai citām balvām. 
6.5. Ja tiek konstatēti krāpšanas gadījumi, SIA "Reitan Convenience Latvia" patur tiesības 
bez brīdinājuma dzēst dalībnieku no kampaņas dalībnieku saraksta. 
6.6. SIA "Reitan Convenience Latvia" ir tiesības jebkurā brīdī mainīt spēles noteikumus. 
 
Dalībnieks var iepazīties ar SIA “Reitan Convenience Latvia” privātuma un personas datu 
apstrādes politiku, apmeklējot informatīvo saiti SIA “Reitan Convenience Latvia” mājaslapā 
https://narvesen.lv/download/narvesen-privatuma-atruna.pdf.  
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Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Reitan Convenience Latvia” Klientu centru, 
rakstot uz info@narvesen.lv 


