Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-l050, faktiskā adrese: Brīvības iela 33, Rīga, LV-1010, tālr.67504955, fakss 67504966,
e-pasts pasts@iaui. gov.lv, www.iaui. gov.lv

ATĻAUJA
Nr. 4980
Izsniegta
vismaz viena no Snickers loterijas produktu pirkuma
loterijas
“Snickers loterija”
organizēšanai
Izplatītājs: SIA “Mars Latvia”
40003178606
Sporta iela 11, LV-1013, Latvija
Organizētājs: SIA “SOMESE Baltic”
40103207278
Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija
Derīga: no 01.04.2018.
līdz 06.06.2018.
Loterijas norises vieta: Latvijas Republika
16.03.2018.
Priekšniece

Signe Birne

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Preču loterijas “Snickers loterija” noteikumi.
1.

PREČU IZPLATĪTĀJS:
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 Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Šķūņu
iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija.

3.

LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā.

4.

LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 01.04.2018. līdz 06.06.2018.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 01.04.2018. līdz 31.05.2018.

5.

BALVU FONDS:
5.1. Loterijas balvu fondā ietilpst:
5.1.1. 1 (viena) galvenā balva – ceļojums 1 (vienai) personai uz Brazīliju, Riodežaneiro.
Ceļojums norisināsies 2018. gada septembrī un par precīzākiem ceļojumu datumiem
laimētāji tiks informēti vismaz mēnesi iepriekš. Ceļojumā ietilpst:
5.1.1.1. Lidojums Rīga - Riodežaneiro - Rīga;
5.1.1.2. Transfērs lidosta-viesnīca-lidosta;
5.1.1.3. Nakšņošana 2 (divas) naktis 3 (trīs) zvaigžņu viesnīcā ar ēdināšanu 3 (trīs)
ēdienreizes dienā;
5.1.1.4. Ekskursija pa pilsētu;
5.1.1.5. Sporta pasākums stadionā;
5.1.1.6. Ceļojuma apdrošināšana.
5.1.2. 5 (piecas) balvas – komplekts spēļu konsule X-BOX un spēle FIFA 2018;
5.1.3. 50 (piecdesmit) balvas – NIKE futbola bumba.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība ir 12523,50 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit
trīs eiro, 50 eiro centi).

6.

PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā no Latvijas teritorijā esošiem veikaliem,
jāiegādājas vismaz 1 (viens) no sekojošajiem Snickers produktiem:
6.1.1. Snickers 50 gramu batoniņš (EAN kods – 5000159461122) ar loterijas informāciju
uz iepakojuma. Iepakojuma iekšpusē atrodas 1 (viens) loterijas kods;
6.1.2. Snickers 2-pack 75 gramu batoniņš (EAN kods – 5900951027307) ar loterijas
informāciju uz iepakojuma. Iepakojuma iekšpusē atrodas 1 (viens) loterijas kods.
6.2. Loterijas kods ir 10 (desmit) simbolus garš un sastāv no burtu un ciparu nejaušas
kombinācijas. Kods neietver burtus ar mīkstinājuma un garumzīmēm.
6.3. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā
www.snickersfootball.lv, obligāti norādot vārdu, uzvārdu, kodu no iepakojuma, e-pastu un
kontakta tālruni.
6.4. Loterijas iepakojums ar skaidri salasāmu reģistrēto loterijas kodu jāsaglabā līdz
29.06.2018., kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu.
6.5. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās reģistrāciju apstiprinošs teksts.
6.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā
nepiedalās.

6.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas
produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu loterijas kodu.
6.8. Visi pieteiktie loterijas kodi, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie
loterijas kodi, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.9. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.9.1. Ir reģistrējis vienu loterijas kodu vairākkārt;
6.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu loterijas kodu, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem,
papildinot loterijas kodu ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.9.3. Ir reģistrējis loterijas koda vietā jebkuru citu numuru, kas atrodams uz iepakojuma,
piemēram produkta svītru kodu.
6.10. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu
vai saņemot balvu;
6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ
radušām neprecizitātēm;
6.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta
reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.11. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic”
datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi noteikti
laimētājus, tos publicēt un izsniegt balvas.
7.

PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1’000 (viens tūkstotis) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena)
dalībnieka izredzes laimēt ir 56/1’000.

8.

DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.snickersfootball.lv bez
maksas.

9.

LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām un noteikumiem atbilstošām reģistrācijām pēc
nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Laimētāji un 1 (viens) galvenās balvas rezervists tiks noteikti 04.06.2018. plkst. 13:00 SIA
“SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu
un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.snickersfootball.lv 06.06.2018.
10.2. Ja galvenās balvas laimētājs nepieteiksies saņemt balvu līdz 21.06.2018, nevarēs uzrādīt
loterijas produkta iepakojumu, vai uzrādītais loterijas produkta iepakojums neatbildīs
loterijas noteikumiem, balvas rezervists tiks publicēts mājas lapā www.snickersfootball.lv
22.06.2018.
11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3.
stāvā, līdzi ņemot laimējušo loterijas produkta iepakojumu un personu apliecinošu
dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst.
17:00.
11.2. Laimētājiem balvas jāizņem līdz 29.06.2018. Balvas pēc norādītā datuma SIA “SOMESE
Baltic” biroja telpās vairs netiks izsniegtas.

11.3. Galvenās balvas primārajam laimētājam balva jāizņem līdz 21.06.2018. Ja balvas primārais
laimētājs līdz 21.06.2018. nepieteiksies saņemt balvu, nevarēs uzrādīt loterijas produkta
iepakojumu vai loterijas produkta iepakojums neatbildīs loterijas noteikumiem, balvas
rezervists ir tiesīgs saņemt balvu no 22.06.2018. līdz 29.06.2018.
11.4. Ja galvenās balvas laimētājs vai laimētāja ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, balvu
var saņemt, ierodoties ar vismaz 1 (vienu) no vecākiem vai aizbildni, vai ņemot līdzi
rakstisku apstiprinājumu, kurā viens no vecākiem vai aizbildnis rakstiski apliecina, ka
piekrīt, ka personai tiek izsniegta balva.
11.5. Ja galvenās balvas laimētājs ir jaunāks par 16 (sešpadsmit) gadiem, laimētājs balvu saņemt
nevar. Šādā gadījumā laimētājs var laimestu nodot jebkurai citai personai, kura ir vismaz
16 (sešpadsmit) gadiem.
11.6. Futbola bumbas laimētāji līdz 29.06.2018. (par pierādījumu kalpos pasta zīmogs) var
pieteikties saņemt balvu ar piegādi pa pastu. Laimētājiem balvas saņemšanai ir jāpiesakās,
nosūtot uz SIA “SOMESE Baltic”, Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050 laimējušais iepakojums
un brīvā formā iesniegums ar sekojošu informāciju:
11.6.1. Jāizsaka vēlmi saņemt balvu pa pastu;
11.6.2. Jānorāda piegādes adrese.
11.7. Futbola bumbas laimētājiem, kuri būs pieteikušies balvas saņemšanai pa pastu, balva tiks
izsūtīta 2 (divu) nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas SIA “SOMESE Baltic” birojā.
Saņemot balvu, laimētājiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāparaksta
balvas saņemšanas apliecinājums.
11.8. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu, kā arī galvenā balva un balvu
komplekts spēļu konsule X-BOX un spēle FIFA 2018 netiks sūtīti pa pastu.
11.9. Balvas, kuras netiek izņemtas vai kurām nepiesakās piegādei pa pastu līdz 29.06.2018.,
paliek preču izplatītāja SIA “Mars Latvia” īpašumā.
12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 06.07.2018.,
iesniedzot SIA “SOMESE Baltic”, Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050 rakstisku iesniegumu.
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Mars Latvia” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki, ko
laimētāji apliecina piesakoties balvai un parakstot balvu saņemšanas apliecinājumu.
13.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav
tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA “Mars Latvia” īpašumā.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības
Inspekcija, atrodami loterijas mājas lapā www.snickersfootball.lv.

