Loterijas „Dāvanu mēnesis” noteikumi
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„Dāvanu mēnesis” ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kas notiek no 2016.gada 8.februāra
līdz 2016.gada 9.martam, un kuru organizē SIA „MĒMAIS”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003460999,
juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 15/17, Rīga, LV-1011 - turpmāk Loterijas rīkotāji.
Loterijas norises vietas pārvaldītājs SIA “Dīksna”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 40003365590, juridiskā
adrese: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija -turpmāk Pārvaldītājs.
LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
Loterija norisinās modes un izklaides centrā „Rīga Plaza”, Mūkusalas ielā 71, Rīgā (turpmāk tekstā
„Rīga Plaza”).
LOTERIJAS NORISES LAIKS:
Loterija norisinās no 2016.gada 8.februāra līdz 2016.gada 9.martam.
BALVU FONDS:
Grenardi sudraba aproce, 63 gab., katra EUR 39,00 vērtībā;
Grenardi elta aproce ar briljantu, 1 gab., EUR 300,00 vērtībā;

5.3.
Laimestu fonda kopējā vērtība: EUR 2757,00.
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos Loterijā, no 2016.gada 8.februāra līdz 2016.gada 8.marta plkst. 23:59 vienā pirkuma
reizē jāiegādājas preces vai pakalpojumi kādā no „Rīga Plaza” tirdzniecības vietām vismaz 50,00 EUR
(piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par apliecinājumu
dalībai Loterijā un vienā no zemāk norādītajiem veidiem no 8.februāra plkst. 00:01 līdz 2016.gada
9.marta plkst. 10:59 (reģistrācija, kas veikta pirms vai pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un
nepiedalīsies balvu izlozēs) jāreģistrējas Loterijai:

aizpildot Loterijas reģistrācijas anketu, kas pieejama „Rīga Plaza” tirdzniecības vietās, un iesniedzot to
„Rīga Plaza” Informācijas centrā. Reģistrācijas anketas dati tiks ievadīti kopējā reģsitrācijas sistēmā
dienu pirms tuvākā izlozes datuma. Anketā obligāti jānorāda: vārds, uzvārds, tālr.nr., e-pasta adrese,
čeka nr., veikals, kurā veikts pirkums;

aizpildot Loterijas reģistrācijas anketu mājas lapā www.rigaplaza.lv/8davanas. Anketā obligāti
jānorāda: vārds, uzvārds, tālr.nr., e-pasta adrese, čeka nr., veikals, kurā veikts pirkums.
6.2. Reģistrācija ir bez maksas.
6.3. Pirkuma summā netiek skaitītas preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie
dzērieni, tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes, medikamenti, azartspēles, rēķinu apmaksa un
finanšu darījumi.
6.4. Reģistrēt loterijai drīkst arī pirkuma čeku par veikto un loterijas noteikumiem atbilstošo pirkumu, par
kuru loterijas dalībnieks norēķinājies, izmantojot tirdzniecības centru tīkla „Rīga Plaza” veikalu dāvanu
karti/-es.
6.5. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēt vairākus pirkumu čeka numurus ar dažādiem čeku numuriem
neierobežotu reižu skaitu.
6.6. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās
sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
7. Viens unikāls pirkuma čeka numurs var pretendēt un laimēt vienu konkrētās izlozes balvu.
7.1. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi viena pirkuma čeka numuru drīkst
reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
7.2. Viens dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu pirkumu un
reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru.
7.3. Ja pirkuma čeka numurs tiks reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un Loterijā piedalīsies
tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to būs reģistrējis pirmais.
7.4. Ja Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) mēģinās reģistrēt vienu pirkuma čeka numuru
vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas rīkotāji patur tiesības
neinformēt Loterijas dalībnieku par čeka neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā ievērojot
vienlīdzības un godīgas dalības principu.

8.

LOTERIJAS IZLOZES:
Balvu izloze notiks 8 (astoņas) reizes, plkst. 11.00 par reģistrētajiem čekiem: 2016. gada 11., 15., 19.,
23., 26.februārī, 02., 04., 09.martā. Katrā izlozē piedalās reģistrētie čeki no 2016.gada 8.februāra līdz
katras izlozes dienas datuma plkst.10:59 un 9.marta izlozē piedalās čeki, kas reģistrēti līdz 2016.gada
9.marta plkst.10:59.
8.2. Katrā izlozē tiks izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji
nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem.
Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz
balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
8.3. Visas izlozes notiks Loterijas rīkotāju telpās – Ģertrūdes ielā 15/17, Rīgā, 2.stāvā, plkst. 11:00.
8.4. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies
10 000 (desmit tūkstoši) dalībnieku.
8.5. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāji. Izlozes tiks veiktas ar
speciālas programmatūras palīdzību, pēc nejaušības principa, atlasot laimētāja reģistrēto čeku.
8.6. Balvu ieguvēji tiks publicēti mājas lapā www.rigaplaza.lv/8davanasizlozes dienā līdz plkst. 23:59.
8.7. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot SMS, ar Loterijas uzvarētājiem
uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.
9. BALVU SAŅEMŠANA:
9.1. Lai saņemtu balvu, Loterijas uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personu
apliecība) un pirkuma čeka oriģināls. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam: atbilstošajam pirkuma čeka
numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē un Loterijas
preču pirkumiem laika posmā no 2016.gada 8.februāra līdz 2016.gada 8.marta plkst.23:59;
9.2. Uzrādot 9.1.punktā minētos dokumentus, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas
pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
9.3. Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt norādītos personas un pirkumu apliecinošos dokumentus vai šajos
dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva
netiek izsniegta;
9.4. Loterijas laimētāji saņemt balvas varēs saņemt līdz 2016.gada 8.aprīlim. Pēc 2016.gada 8.aprīļa balvas
vairs netiek izsniegtas;
9.5. Ja Loterijas laimētāji līdz 2016.gada 8.aprīlim nav ieradušies pēc laimētajām balvām, Loterijas
laimētāji zaudē savu Loterijas laimētāju statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas paliek loterijas
organizatoru īpašumā;
10. Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Loterijas noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji
drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus Loterijas uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai
www.rigaplaza.lv/8davanas , kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Loterijas
uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. Loterijas dalībnieku dati tiks izmantoti vienreiz, tikai
šīs Loterijas sakarā.
11. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot
balvu. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram,
transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
12. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksu citā veidā, kā paredzēts šajos noteikumos, netiek pieļauta.
Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras laimētāji neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek
atkārtoti izlozētas.
13. 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 paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas
pārtraukšanu.
14. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem - SIA
„MĒMAIS” (Ģertrūdes iela 15/17, Rīga, LV-1011) līdz 2016.gada 22.martam, ar norādi Loterija
„Dāvanu mēnesis”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to
kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2016.gada 22.marta, neizraisa
juridiskas sekas.
15. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas.
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16. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas
noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
17. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2016.gada 8.februāra līdz
2016.gada 8,martam var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai
viņa personas dati tiktu dzēsti.
18. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „MĒMAIS”, SIA „Dīksna”, SIA „CBRE” darbinieki un viņu ģimenes
locekļi, tirdzniecības centra „Rīga Plaza” nomnieki un to apkalpojošais personāls (veikalu, kafejnīcu un
restorānu pārdevēji, darbinieki, uzkopšanas dienests, apsardze).
19. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams
iepazīties mājas lapā www.rigaplaza.lv/8davanas .

