Preču loterijas “Ēd Pols un laimē mugursomu!” noteikumi
1. Loterijas preču ražotājs ir A/S „Rīgas Piena Kombināts”, reģistrācijas nr.: 40003017441,
juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, Latvija, LV-1004, - turpmāk Ražotājs.
2. „Ēd Pols un laimē mugursomu!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija),
kas notiek no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. augustam, un kuru organizē
SIA „Visas Loterijas”, reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8,
Ķekavas nov., Baloži, LV-2128, Latvija - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji,
saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde
un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 1. jūnijs. Loterijas norises beigu datums ir
2017. gada 31. augusts. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces, lai pretendētu balvas
iegūšanai ir no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. augustam (ieskaitot).
5. Loterijas norises teritorija - jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā,
kurā tiek izplatītas Loterijas preces.
6. Loterijas prece: saldējuma „POLS“ kociņš, ar unikālo kodu turpmāk – Loterijas kociņš:


POLS Klasiskais, 120 ml, ar īpašo loterijas dizainu EAN4750025570694;



POLS Plombīrs, 120 ml, ar īpašo loterijas dizainu EAN4750025570717;



POLS Gotiņa, 120 ml, ar īpašo loterijas dizainu EAN4750025890143.

Īpašos dizainus skatīt šo noteikumu pielikumā Nr. 2.

(Pielikums Nr. 1. Preču loterijas „Ēd Pols un laimē mugursomu!” Loterijas kociņa attēls)

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, tiks ierobežots. Tie būs
3,5 miljoni saldējumi ar īpašo dizainu.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem
periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
9. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
10. Loterijā nevar piedalīties SIA „Visas Loterijas”, A/S “Rīgas Piena Kombināts”, AS Rīgas
Piensaimnieks un AS Premia FFL darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns,
mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji apstiprina
parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts,
ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva
netiek izsniegta.
11. Lai piedalītos loterijā no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. augustam (ieskaitot),
jāiegādājas 30 (trīsdesmit) Loterijas preces, jāsaglabā Loterijas kociņi un jāapmaina tie pret 1
(vienu) balvu. Attiecīgi: 30 Loterijas kociņi ar unikālo kodu, pret 1 Loterijas balvu.
11.1. Uz Loterijas kociņa būs uzdrukāts unikālais kods, kas būs derīgs LMT Priekšapmaksas
kartes lietotājiem, bezmaksas interneta aktivizācijai neierobežotā daudzumā uz vienu
diennakti.
12. Visi dalībnieka īpašumā nonākušie Loterijas kociņi ir jāsaglabā līdz balvas saņemšanai.
12.1. Viens dalībnieks, sakrājot 30 (trīsdesmit) Loterijas kociņus var saņemt tikai 1 (vienu)
balvu – POLS pludmales mugursomu.
12.2. Sakrājot atkārtoti vairākas 30 (trīsdesmit) Loterijas kociņus, dalībnieks var saņemt
vairākas balvas, bet ne vairāk kā 3 vienības vienā reizē.
13. Balvu fonds:

Balva
POLS pludmales mugursomas

Skaits

1 balvas vērtība
(EUR)

Balvu kopējā
vērtība (EUR)

1500

8.16

12 240.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

12 240.00

14. Loterijas rīkotāji nevar paredzēt, cik aktīvi un cik ilgā laikā no loterijas sākuma datuma tiks
izsniegtas visas balvas. Jo ātrāk pēc loterijas sākuma dalībnieks sakrās kombināciju un
pieteiksies balvas saņemšanai, jo agrāk dalībnieks varēs pretendēt balvas saņemšanai. Ja
balvas beigsies ātrāk, par to Loterijas rīkotāji paziņos mājas lapā www.pols.lv.
15. Iespēja iegūt laimestu, prognozējot - 1500 pret 116 667.

16. POLS pludmales mugursomu saņems pirmie 1500 (viens tūkstotis pieci simti) dalībnieki,
kas būs sakrājuši 30 (trīsdesmit) Loterijas kociņus.
17. Balvas tiks uzglabātas pie Loterijas rīkotājiem SIA „Visas Loterijas” un tiks izsniegtas balvu
ieguvējiem personīgi, Antonijas ielā 22-3, Rīgā, LV-1010.
18. Saņemot balvu, dalībniekam Loterijas rīkotājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
(personas apliecība, pase vai auto vadītāja apliecība) un 30 (trīsdesmit) Loterijas kociņi, pret
kuriem apmaiņā tiks izsniegta 1 (viena) balva.
19. Loterijas rīkotāji patur tiesības pārbaudīt, vai dalībnieka iesniegtie Loterijas kociņi ir īsti un
uz tiem ir īpašais dizains ar unikālo kodu (Pielikums Nr. 1. Preču loterijas „Ēd Pols un
laimē mugursomu!” Loterijas kociņa attēls), kā arī atgādina, ka par viltotu Loterijas kociņu
iesniegšanu vainīgo personu var saukt pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā
paredzētajā kārtībā.
20. Visi balvu saņemšanas laikā uzrādītie Loterijas kociņi saskaņā ar Loterijas rīkotāju viedokli
tiks rūpīgi pārbaudīti un nepieņemti, ja izrādīsies, ka apzīmējumi uz uzrādītajiem Loterijas
kociņiem ir nesalasāmi, Loterijas kociņi ir atjaunoti, nokopēti, viltoti, falsificēti, bojāti u. tml.,
vai ja tiem ir mehāniski vai citādi defekti.
21. Ja uzrādīto Loterijas kociņu izskats nav atbilstošs Loterijas rīkotāju rīcībā esošajiem
paraugiem un tie rada šaubas par to izcelsmi, Loterijas kociņi tiek uzskatīti par nederīgiem
balvas saņemšanai.
22. Gadījumā, ja Loterijas kociņi nav saglabāti un dalībnieks tos nevar uzrādīt Loterijas
rīkotājiem, Loterijas dalībniekam balva netiek izsniegta.
23. Ja dalībnieks, kas ir sakrājis 30 (trīsdesmit) Loterijas kociņus ir nepilngadīga persona, balvu
var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot dalībnieka un savu personu apliecinošu
dokumentu.
24. Saņemot balvu, balvu ieguvējs par tās saņemšanu parakstās. Pret parakstu, kas apliecina
balvas saņemšanu, balvas ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par
balvu.
25. Lai nodrošinātu informāciju par balvu izsniegšanu visiem dalībniekiem, balvu – POLS
pludmales mugursomas, atlikušais skaits tiks norādīts katras dienas beigās mājas lapā www.pols.lv.
26. Dalībnieki, kas sakrājuši 30 (trīsdesmit) Loterijas kociņus, balvu var saņemt līdz 2017. gada
31. Augustam vai arī līdz brīdim, kad visas balvas ir izsniegtas.
27. Ja dalībnieki līdz 2017. gada 31. augustam nav pieteikušies balvu saņemšanai vai nav
ieradušies pēc balvām, balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā
un Loterijas rīkotāji var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.
28. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējiem iespējami radītiem zaudējumiem, kas
radušies, lietojot balvu.

29. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
30. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
31. Dalībniekiem ar dalību Loterijā nav saistītu papildu izdevumu, izņemot Loterijas preču
pirkumu.
32. Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas
rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot balvu ieguvēju datus
balvu ieguvēju publicēšanai www.pols.lv.
33. Dalībnieku dati tiek izmantoti vienreiz, tikai šīs Loterijas sakarā.
34. Ja dalībnieki neievēro šos noteikumus vai iesniedz Loterijas rīkotājam nepareizus vai
neprecīzus datus un Loterijas kociņus, tāpat citos starpgadījumos (dalībnieka novēlota
nonākšana pie Loterijas rīkotājiem vai nenonākšana, u.c.), kuri nav notikuši Loterijas rīkotāju
vainas dēļ, Loterijas rīkotāji neatbild par balvas neizsniegšanu.
35. 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.
36. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem –
SIA „Visas Loterijas” (Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010, Latvija) līdz 2017. gada 1. septembrim
ar norādi Loterija „Ēd Pols un laimē mugursomu!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to
pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
36.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2017. gada 1. septembra, neizraisa juridiskas sekas.
36.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) 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.
37. Loterijas rīkotāju un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.
Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
38. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem noteikumiem iespējams
iepazīties mājas lapā www.pols.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540, darba dienās no plkst.
9:00 – 17:00.

Pielikums Nr. 2. “Ēd Pols un laimē mugursomu!” noteikumiem

