Preču loterijas „Pērc Pure Chocolate šokolādes trifeles un laimē Šokolādes muzeja
apmeklējumu!” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA „Pure Chocolate”, reģistrācijas nr.: 40003900797, juridiskā
adrese: Pūre – 9, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV - 3124, Latvija - turpmāk Izplatītājs.
2.„Pērc Pure Chocolate šokolādes trifeles un laimē Šokolādes muzeja apmeklējumu!” preču
loterija ir patērētāju spēle, turpmāk - Loterija, kas notiek no 2016. gada 1. novembra līdz
2016. gada 30. novembrim, un kuru organizē SIA „Visas Loterijas”, reģ. nr. 40103404235, adrese:
Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2128, Latvija - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises sākuma datums ir 2016. gada 1. novembris. Loterijas norises beigu datums ir
2016. gada 30. novembris.
4. Periods, kurā iespējams nopirkt loterijas preci, piedalīties loterijā un laimēt dāvanu karti
ģimenei Šokolādes muzeja apmeklējumam kopā ar meistarklasi, ir no 2016. gada 1. novembra
līdz 2016. gada 30. novembrim, vai līdz brīdim, kad loterijas preces ir pieejamas tirdzniecības
vietā.
4. Loterijas dalībnieks: ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot šo
noteikumu 6. punktā minētās personas.
5. Loterijas norises teritorija – jebkurš SIA „Maxima” tirdzniecības veikalu tīkls visā Latvijas
Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas loterijas preces.
6. Loterijā nevar piedalīties SIA „Pure Chocolate”, SIA „Visas Loterijas” un SIA „Maxima”
darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minētā uzņēmuma darbinieks
ir piedalījies loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2016. gada 1. novembra līdz
2016. gada 30. novembrim jāiegādājas produkts: īpašā loterijas kārba Šokolādes trifeļu
kolekcija 20, 165g, EAN 4751011198632 (turpmāk tekstā – Loterijas prece)

jebkurā

„Maxima” tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas
preces.

7.1. Loterijas prece būs izstrādata konkrēti priekš loterijas – uz tās būs informācija par
loteriju.
7.2. Pēc Loterijas preces iegādes, dalībniekam, atverot Loterijas preces iepakojumu būs
uzreiz redzams, vai ir laimējis dāvanu karti ģimenei Šokolādes muzeja apmeklējumam. Laimesta
gadījumā Loterijas preces iepakojumā būs dāvanu karte kopā ar paziņojumu – “Paldies, ka esat
izvēlējusies/– ies piedalīties Pure Chocolate oganizētajā loterijā. Jums ir iespēja apmeklēt
Šokolādes muzeju Pūrē! Izbaudiet gardās šokolādes trifeles no Pure Chocolate!”
Ja dāvanu karte Loterijas preces iepakojumā nebūs atrodama, tad iepakojumā būs
sekojošs paziņojums – “Paldies, ka esat izvēlējusies/– ies piedalīties Pure Chocolate
oganizētajā loterijā. Dāvanu karte Šokolādes muzeja Pūrē apmeklējumam Jūs sagaida
nākamajā kārbā. Izbaudiet gardās šokolādes trifeles no Pure Chocolate!”
8. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties loterijā, būs ierobežots.
9. Viens dalībnieks loterijā var piedalīties vairakkārt un laimēt vairākas balvas, tikai veicot
atkārtotu Loterijas preces pirkumu un atkārtoti laimējot dāvanu karti.
10. Balvu fonds:

Balvas:

Skaits

Vienas balvas

Balvu kopējā

vērtība, EUR ar

vērtība, EUR ar

PVN

PVN

Dāvanu karte ģimenei Šokolādes
muzeja Pūrē apmeklējumam kopā
ar meistarklasi *

300

10.00

3000.00

Kopā:

300

-

3000.00

*Šokolādes muzeja ģimenes apmeklējums paredzēts 4 personām. Dāvanu karte derīga no 01.12.2016. līdz
31.03.2017. (4 mēneši). Laimesta gadījumā laimētājs pats sazinās ar Šokolādes muzeju un vienojas par
muzeja apmeklējuma laiku.

10.1. Kopējā laimesta fonda vērtība ir 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro), ieskaitot PVN.
11. Kopējais dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka loterijai savu dalību
pieteiks 4000 dalībnieki, tādejādi iespēja iegūt balvu ir 300 pret 4000 dalībniekiem.
12. Loterijas dalībniekam ar dalību loterijā nav saistītu papildu izdevumu, izņemot Loterijas
preces iegādi.
13. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies,
lietojot balvas. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,

piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek apmaksāti. Balvas apmaiņa
pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti
loterijas noteikumi.
15. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras laimētāji neizņem saskaņā ar loterijas noteikumiem,
netiek atlīdzināta naudā un balvas pāriet izplatītāja SIA „Pure Chocolate” īpašumā un izplatītājs
var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.
16. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvas izsniegšanu gadījumos,
ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas
pārtraukšanu.
17. Jebkādas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem SIA „Visas Loterijas” (“Antonijas iela 22, Rīga, LV-1010, Latvija) vai elektroniski uz e-pastu
info@loterijas.lv līdz 2016. gada 1. decembrim ar norādi „Pērc Pure Chocolate šokolādes trifeles
un laimē Šokolādes muzeja apmeklējumu!” preču loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to
pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
18. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2016. gada 1. decembra, neizraisa juridiskas sekas.
19.

Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja

Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas
kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas
tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
20. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem
iespējams iepazīties mājas lapā www.purechocolate.lv/lv/jaunumi/, kā arī zvanot uz tālruni +371
67686540.

