SIA Ķekavas tirdzniecības centrs loterijas „Iepērcies un laimē!“ noteikumi

1.Loterijas organizētājs:

SIA „Esteria“
Reģ.nr.: LV40003936991
Jur. adrese Ūnijas iela 59-69, Rīga, LV-1039
Biroja adrese: Garozes iela 1, Rīga, LV-1004

2.Loterijas Pasūtītājs:

SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“
Reģ.nr.: 50003975331
Jur. adrese: Vidus iela 1, Sigulda, LV-2150
Faktiskā adrese: Ķekava, Rīgas iela 22a, LV-2123 (TC „Liiba”)

3.Loterijas norises teritorija:
Tirdzniecības centrs „Liiba” Ķekava, Rīgas iela 22a, LV-2123
4.Loterijas norises sākuma un beigu datums:
Loterijas sākuma datums 2013.gada 14.februāris.
Loterijas beigu datums 2013.gada 25.februāris – uzvarētāju publicēšanas diena.
5.Laimestu fonds:
5.1. TC „Liiba” veikalu 21 (divdesmit viena) dāvanu karte, t.sk.:
DK daudzums
gab.
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DK summa
Ls
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
50.00
100.00

Veikals
Jānis Roze - SIA „Jānis Roze”
Seppala - SIA „Stockmann”
Elvi - SIA „VITA mārkets”
Optimus mēbeles - SIA „ALB”
Elegant - SIA „ValOzzi”
Passion - SIA „OZ Passion”
Naktsmaina - SIA „Naktsmaiņa”
Regatta - SIA „ALECOM”
Guntina.com - SIA „Guntina.com”
Ņamma - SIA „VITA mārkets” - ēstuve
TC „Liiba” - SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs”
TC „Liiba” - SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs”
TC „Liiba” - SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs”

DK summa kopā
Ls
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00
50.00
100.00
390.00 Ls

5.2. Kopējā balvu fonda summa Ls 390.00 (Trīs simti deviņdesmit lati 00 santīmi).
6.Preču daudzums, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros:
Visu veikalu produkcija Tirdzniecības centrā „Liiba“, izņemot alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un
farmaceitiskos preparātus. Daudzums nav ierobežots.
7. Loterijas piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:
7.1. Loterijā var piedalīties visi SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ pircēji, kuri no 2013.gada 14.februāra
plkst. 08:00 līdz 2013.gada 24.februārim plkst. 22:00 vienā pirkumā būs iegādājušies preci par summu virs Ls 9.99
(Deviņi lati, 99 santīmi). Čeka summā nedrīkst ietilpt alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un farmaceitiskie
preparāti. (Ja čekā ir alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un farmaceitiskie preparāti, čeku var reģistrēt

dalībai loterijā tādā gadījumā, ja čeka kopējā summa bez alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un
farmaceitiskiem preparātiem ir lielāka kā Ls 9.99 (Deviņi lati, 99 santīmi)).
7.2. Par loterijas dalībnieku kļūst ikviena privātpersona (fiziska persona), kura
- laika posmā no 14.februāra plkst. 08:00 līdz 2013.gada 24.februārim plkst. 22:00 iegādājas jebkuru preci SIA
„Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ veikalos par summu virs Ls 9.99 (Deviņi lati, 99 santīmi) vienā pirkumā
(izņemot alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un farmaceitiskos preparātus);
- līdz 2013.gada 24.februārim plkst. 23:59 reģistrējās par loterijas dalībnieku interneta vietnē www.liiba.esteria.lv
(bezmaksas) aizpildot anketu (Vārds, uzvārds, telefona numurs, pirkuma čeka numurs) vai nosūtījusi SMS ar tekstu
Liiba atstarpe Vārds atstarpe Uzvārds atstarpe pirkuma čeka numurs uz tālr.numuru 144 (Reģistrācija loterijā ar
SMS Ls 0,05 (t.sk PVN)). Piemēram: Liiba Ilze Bērziņa 123456.
- var uzrādīt pirkuma čeku.
7.3. SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ pircēja pēc SMS nosūtīšanas saņem atbildes/apstiprinājuma SMS
par dalību loterijā: „Paldies par piedalīšanos! Veiksmi izlozē! Pirkuma čeku nepieciešams saglabāt līdz loterijas
beigām!”
7.4. Viens SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ pircējs var piedalīties loterijā neierobežotā skaitā, veicot
jaunus pirkumus. Ja SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ pircējs mēģinās reģistrēt vienu čeka numuru
vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, izlozes nodrošinātājs, SIA „ESTERIA”, patur tiesības
anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.
7.5. Reģistrējoties Loterijai, pircējs var rakstīt tekstu ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm. Loterijas noteikumi
paredz, ka Loterijas dalībniekam ir jāsaglabā pirkuma čeks līdz Loterijas beigām, lai balvu saņemšanas gadījumā
varētu to uzrādīt.
7.6. Viens pirkuma čeks var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku drīkst reģistrēt tikai vienu reizi.
7.7. SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ pircējs kļūst par loterijas dalībnieku automātiski, ja ir izpildīti 7.2.
apakšpunktā atrunātie nosacījumi.
7.8. Loterijā nav atļauts piedalīties SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ darbiniekiem. Balvu saņēmējam ir
jāapliecina, ka uz to neattiecas šis aizliegums. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks ir
piedalījies loterijā un uzvarējis, viņam balva netiek izsniegta.
7.9. Izloze notiek vienu reizi.
7.10. SIA „ESTERIA“ sagatavo datu bāzi ar loterijas dalībnieku sarakstu elektroniskā formātā. Datu bāze tiek
glabāta SIA „ESTERIA“ serveros (ESTERIA LVS sistēma). Izloze notiek, izmantojot SIA „ESTERIA“ izstrādātu personas
datu apstrādes programmatūru (atvērtā pirmkoda programmatūra, LR Datu valsts inspekcijas 2011.gada
5.augustā izdotā reģistrācijas apliecība Nr. 002072), kura pēc nejaušības principa nosaka uzvarētājus. Tiks izlozēts
viens uzvarētājs katrai balvai.
7.11. 21 (Divdesmit viens) laimētajs saņem dāvanu kartes no TC „Liiba“ veikaliem.
Laimētāju skaits
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DK cena Ls
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
50.00
100.00

Veikals
Jānis Roze - SIA „Jānis Roze”
Seppala - SIA „Stockmann”
Elvi - SIA „VITA mārkets”
Optimus mēbeles - SIA „ALB”
Elegant - SIA „ValOzzi”
Passion - SIA „OZ Passion”
Naktsmaina - SIA „Naktsmaiņa”
Regatta - SIA „ALECOM”
Guntina.com - SIA „Guntina.com”
Ņamma - SIA „VITA mārkets” - ēstuve
TC „Liiba” - SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs”
TC „Liiba” - SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs”
TC „Liiba” - SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs”

Pēc izlozes SIA „ESTERIA“ atbildīgā persona visiem uzvarētājiem nosūtīs SMS, ar informāciju par uzvaru loterijā.
Uzvarētāji balvas varēs saņemt no 2013.gada 26.februāra no plkst. 10:00 līdz. līdz 2013.gada 26.martam plkst.
20:00, SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ informācijas centrā, pēc adreses Ķekava, Rīgas iela 22a, LV2123 iepriekš vienojoties par laiku ar SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ pārstāvi.

8.Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi ir aprēķināmi saskaņā ar SMS pakalpojumu
izcenojumu. Maksa par katru dalībnieka reģistrāciju ir Ls 0,05 (t.sk PVN). (Norādītājā cenā nav iekļautas izmaksas
par mobilā operatora pakalpojumiem: SMS nosūtīšanu un/vai wap-trafiku).
9.Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
9.1. Balvu izlozē piedalās visi SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ pircēji, kuri reģistrējušies atbilstoši
loterijas noteikumu 7.2. apakšpunktam.
9.2. Uzvarētāji tiek noteikti izlozes rezultātā, izmantojot SIA „ESTERIA” atvērtā pirmkoda programmatūru un pēc
nejaušības principa nosakot uzvarētāju. Viens pirkuma čeks var laimēt tikai vienu balvu. Izloze notiek 2013.gada
25.februārī plkst. 12:00, SIA ,,ESTERIA“ Garozes ielā 1, Rīgā. Izložu rezultāti publiski tiks paziņoti
www.liiba.esteria.lv, www.liiba.lv 2013.gada 25.februārī līdz plkst. 23:59.
10.Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:
Uzvarētāji tiek noteikti 2013.gada 25.februārī plkst. 12:00 ,,ESTERIA“ Garozes ielā 1, Rīgā. Izlozes rezultāti tiek
publicēti 2013.gada 25.februārī līdz plkst. 23:59 www.liiba.esteria.lv, www.liiba.lv, kā arī pie ziņojuma dēļa TC
„Liiba“ pēc adreses Ķekava, Rīgas iela 22a, LV-2123.
11.Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz balvām un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas:
11.1. Balvas loterijai piešķir Pasūtītājs – SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“.
11.2. Lai saņemtu balvu, izlozes uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un TC „Liiba“ jebkura
veikala (objekta) pirkuma čeks. Uzrādītājam pirkuma čeka numuram jāsakrīt ar to pirkuma čeka numuru, kas
norādīts laimējušā reģistrācijā.
11.3. Ja par balvu saņēmēju piesakās nepilngadīga persona, lai saņemtu noteikto balvu, nepieciešama kāda no
vecāku vai citas aizgādību īstenojošas personas piekrišana.
11.4. Ja balva līdz 2013.gada 26.martam plkst. 20:00 netiek izņemta, tad uzvarētājs zaudē tiesības saņemt balvu,
balva paliek SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs“ TC „Liiba“ veikalu īpašumā.
11.5.Balvas nevar samainīt pret naudas ekvivalentu.
12.Termiņš, līdz kuram loterijas uzvarētāji var pieteikties uz laimestu un to saņemt:
Uzvarētāji balvas varēs saņemt līdz 2013.gada 26.martam plkst. 20:00. Pēc 2013.gada 26.marta (plkst. 20:00)
balvas vairs netiek izsniegtas.
13.Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā
pretenzijas tiek izskatītas:
13.1. Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski loterijas organizētājam - SIA ,,ESTERIA”,
Garozes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija, līdz 2013.gada 5.aprīlim. plkst. 18:00 ar norādi – SIA Ķekavas tirdzniecības
centrs loterijas „Iepērcies un laimē!“, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai
to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijai.
13.2. Pretenzijas tiks izskatītas 5 dienu laikā pēc iesniegšanas.
14.Cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu:
14.1. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.liiba.esteria.lv un www.liiba.lv.
14.1. Loterijas uzvarētājs piekrīt, ka viņa/as vārds un uzvārds saistībā ar piedalīšanos loterijā, tiks publicēts
masu medijos.
14.2. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 3000 (Trīs tūkstoši) dalībnieki.
Iespēja iegūt laimestu ir 21 (Divdesmit viens) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot – 21 (Divdesmit viens) pret
3000 (Trīs tūkstoši).

