Rīga

2019.gada 6.marts
LOTERIJAS NOTEIKUMI

1. Pols saldējuma izplatītājs

RĪGAS PIENA KOMBINĀTS AS
Reģ. Nr. 40003017441
Juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004

2. Loterijas organizētājs

SIA „BSMS”
Reģ. Nr. 40003471367
Juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

3.Loterijas norises teritorija: Loterija notiek visās tirdzniecības vietās visā Latvijas
Republikas teritorijā, kur nopērkama Loterijas prece - saldējums Pols, kā veidi, kas piedalās
loterijā, uzskaitīti pielikumā Nr. 1.
4.Loterijas norises laiks: no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.jūnijam.
5.Loterijā var laimēt šādas balvas:
Nosaukums



Pols rotaļlieta - lācītis

Kopējā balvu vērtība

Balvu
skaits

1 balvas
vērtība EUR
(ar PVN)

Kopējā vērtība
EUR (ar PVN)

3200
gab.

6,34

20288,00
20299,00

6.Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 3200 dalībnieku, kas, izmantojot 7. punktā norādīto kārtību, varēs
apmainīt sakrātos Pols saldējuma kociņus pret vienu no Pols rotaļļietām - lāčiem. Balvu skaits ir
ierobežots, un balvu izsniegšana var beigties pirms loterijas beigu termiņa, ja viss balvu skaits ir izsniegts
loterijas dalībniekiem ātrāk.
7.Pērc Pols saldējumu, kas norādīts pielikumā Nr. 1, visā Latvijas teritorijā, sakrāj 40 Pols saldējuma
kociņus ar uzrakstu Pols 2019 – tādus, kā norādīts pielikumā Nr.2.
Loterijā atļauts piedalīties un balvu apmaiņu veikt personām, kuras sasniegušas 18 gadu
vecumu.
Loterijas preces var nopirkt no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.jūnijam.

Pols saldējuma kociņu apmaiņu pret balvu var veikt no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.jūlijam, vai
kamēr balvas ir pieejamas, jo visas balvas var būt izsniegtas arī pirms beigu termiņa (skatīt 6.punktu).

7.1. Lai saņemtu laimestu (balvu), loterijas dalībnieks šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā iesniedz
loterijas organizētāja pārstāvim 40 Pols saldējuma kociņus, uz kuriem skaidri saskatāms Loterijas preces
simbols - Pols 2019, kā norādīts šo noteikumu pielikumā Nr. 2, un kuri nav bojāti. Loterijas organizētāja
pārstāvim ir tiesības atteikties pieņemt loterijas kociņus, par kuriem Loterijas organizētāja pārstāvis
uzskata, ka tie ir viltoti. Papildus iepriekšminētajam, loterijas dalībnieks uzrāda loterijas organizētāja
pārstāvim personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti), paraksta pieņemšanas nodošanas aktu par sakrāto 40 Pols saldējuma kociņu apmaiņu pret balvu. Laimests loterijas dalībniekam
netiek izsniegts, ja loterijas dalībnieks neizpilda jebko no šajā punktā noteiktā. Parakstos pieņemšanasnodošanas aktu par balvas saņemšanu, dalībnieks piekrīt noteikumiem un balvas stāvoklim, tādēļ
turpmākas pretenzijas no loterijas dalībnieka netiek pieņemtas.
7.2. Vienam loterijas dalībniekam loterijas ietvaros var tikt izsniegti vairāki laimesti, bet ne vairāk kā viens
laimests nedēļā.
7.3.Loterijā laimējusī persona ir persona, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem izsniegts laimests.
7.4. Laimesti loterijas dalībniekiem tiek izsniegti tādā secībā, kādā loterijas dalībnieki ierodas saņemt
laimestus šo noteikumu 9. punktā noteiktajā vietā un laikā. Loterijas dalībnieki var sazināties ar loterijas
organizētāja pārstāvi, lai noskaidrotu tobrīd atlikušo laimestu skaitu, taču laimesti netiek rezervēti vēlākai
izsniegšanai.
7.5.Tiek uzskatīts, ka persona, kas pieprasa laimestu, ir arī persona, kas pirkusi attiecīgās Loterijas preces.
Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot preču ražotāju un loterijas
organizētāju.
7.6. Loterijas organizētājs publiskos atlikušo laimestu skaitu mājas lapā www.pols.lv.
atlikušo laimestu skaitu tiks atjaunināta katru darba dienu.

Informācija par

7.7.Reģistrējoties loterijai, dalībnieks piekrīt, ka loterijas organizētājs vai pasūtītājs var veikt personas
datu apstrādi šīs produktu loterijas rīkošanas vajadzībām, kā arī personas vārda, uzvārda, personas koda
vai personu apliecinoša dokumenta numura apstrādi balvu izsniegšas reģistrācijas fakta vajadzībām.
Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas
precizitāti un kļūdām, iesniedzot informāciju.
8.Dalībnieku ieguldījums:
8.1.Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāpiesakās 7. punktā minētā veidā.
8.2. Loterijas dalībniekam nav atsevišķu tiešo izdevumu par dalību loterijā, izņemot izdevumus, kas

rodas dalībniekam veicot produkta pirkumu.
Loterijas dalībniekam nav atsevišķu tiešo izdevumu par dalību loterijā, ko varētu paredzēt loterijas
organizētājs. Loterijas dalībniekam var būt netieši izdevumi par dalību loterijā, kas atkarīgi no loterijas
dalībnieka individuālās situācijas.
8.3. Lai saņemtu laimestu, loterijas dalībniekam var būt izdevumi, kas saistīti ar viņa ierašanos laimestu
izsniegšanas vietā, lai saņemtu laimestu. Loterijas dalībniekam var būt laimesta saņemšanas izraisīti
izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
8.4. Loterijas dalībnieks atbild par laimesta drošu un pareizu lietošanu, un uzņemas visus riskus, kas
saistīti ar laimestu lietošanu.

9.Balvu izsniegšana
9.1.Balvas loterijas dalībnieki varēs saņemt Rīgā, Liepājā, Venstpilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Siguldā,
Valmierā, Jūrmalā, Bauskā, Rēzeknē, Jelgavā, Kuldīgā, saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
Rīgā Pols saldējuma kociņu apmaiņa pret balvu notiks SIA „BSMS” birojā, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004,
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.
Informācijai par saņemšanas punktiem reģionos un to darba laikiem loterijas dalībnieki var sakot līdzi
www.pols.lv, loterijas gaitā informācija par balvu saņemšanas punktiem var mainīties, aktuālie dati
loterijas dalībniekiem pieejami www.pols.lv.
9.2.Balvas, kuras netiek izņemtas līdz 2019.gada 30.jūlijam, paliek loterijas pasūtītāja AS RĪGAS PIENA
KOMBINĀTS īpašumā.
9.3. Laimesti netiks mainīti pret līdzvērtīgu naudas summu.
9.4..Visus nodokļus maksājumus, saistītus ar laimesta gūšanu, ja tādi paredzēti, sedz laimesta saņēmējs.
10. Loterijā nedrīkst piedalīties AS RĪGAS PIENA KOMBINĀTS,
ģimenes locekļi.

kā arī SIA „BSMS” darbinieki un viņu

11.Visas pretenzijas izskatīs Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā, adrese pretenziju
iesniegšanai: SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004. Pretenzijas tiks pieņemtas, izskatītas un atbilde tiks
iesniegta 10 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. Pretenzijas tiks pieņemtas līdz 2019. gada
30 jūnijam.
12.Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija,
atrodami:
12.1.SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004
12.2.Loterijas mājas lapā: www.pols.lv
12.3.Vispārīga informācija par loteriju būs pieejama SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004 vai būs
pieejama pa tālruni 26478686 darba dienās no plkst. 10:30 līdz 16:00.
13.Loterijas rīkotāji brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs
raksturs.

SIA „BSMS” projektu direktore

Svetlana Dāboliņa

Pielikums Nr.1.
Produktu saraksts, kas piedalās loterijā, EAN kodi:
POLS
POLS
POLS
POLS
POLS

Klasiskais 120 ml / 75 g 4750025570694
Gotiņa 120 ml / 75 g 4750025890143
Plombīrs glazūrā 120 ml / 75 g 4750025570717
citrona 120 ml / 75 g 4750025896749
šokolādes saldējums šokolādes glazūrā 120 ml / 75 g 4750025897166

Pielikums Nr.2.

Pols kociņu attēls, kas piedalās loterijā:

Pielikums Nr.3.
Vietu un adrešu saraksts, kur var veikt Pols kociņu apmaiņu pret balvu.
Vietu un adrešu saraksts loterijas gaitā var mainīties, aktuālā informācija pieejama www.pols.lv
SIA BSMS

Rīga

Dēļu iela 4 -8

Narvesen

Rīga

Brīvības 372, Alfa 1

Narvesen

Rīga

Slokas 115, Maxima

Narvesen

Rīga

Stacijas lauk. 2 - Gogoļa

Narvesen

Sigulda

Ausekļa iela 6, dzelzc. stacija

Narvesen

Valmiera

Rīgas 4, t/c Valleta

Narvesen

Jūrmala

Jomas 60

Narvesen

Ventspils

Kuldīgas 5, autoosta

Narvesen

Liepāja

Liela iela 13, t/c Kurzeme

Narvesen

Tukums

Dzelzceļa iela 10 lit 3

Narvesen

Rīga

Krasta 68

Narvesen

Mārupe

Upesgrīvas 1

Narvesen

Bauska

Elejas 1

Narvesen

Talsi

Dundagas 1

Narvesen

Kuldīga

Sūru iel 3

Narvesen

Jelgava

Rīgas iela 48

Narvesen

Jēkabpils

Pasta 18

Narvesen

Jēkabpils

Vienības 1 (Autoosta)

Narvesen

Rēzekne

Atbrīvošanas 141a, Maxima

Narvesen

Daugavpils

Viestura 10

