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PREČU LOTERIJAS “Iepērcies Euronics un laimē velosipēdu katru dienu” NOTEIKUMI 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1 Preču pārdevējs un preču loterijas organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“EURONICS LATVIA”, reģistrācijas Nr. 40003829397, juridiskā adrese Ieriķu iela 

3, Rīga, LV – 1084 

1.2 Loterijas norises vieta ir Euronics veikali un interneta veikals www.euronics.lv visā 

Latvijas Republikā 

1.3 Prece, kas tiek pirkta, lai piedalītos preču loterijā – jebkura iegādāta prece kādā no 

Euronics veikaliem vai interneta veikalā www.euronics.lv  

1.4 Loterijas sākuma datums ir 2017. gada 8. maijs. Loterijas norises beigu datums ir 

2017. gada 1. jūnijs 

 

2. LAIMESTA FONDS 

2.1 Laimesta fonds sastāv no sekojošām balvām:  

2.1.1 24 (divdesmit četras) balvas - Sieviešu velosipēds Stucchi Glamour S100 

26", melnā krāsā. 

2.2 Laimesta fonda kopējais lielums ir  3 528, 48 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit 

astoņi euro un 48 centi) (t.sk PVN 21%) 

 

3. INFORMĀCIJA PAR LOTERIJAS DALĪBNIEKA IZREDZĒM LAIMĒT 

3.1 Loterijas dalībnieka iespējas laimēt laimestu atkarīgs tieši no kopējā pastāvīgo 

klientu reģistrēto cilvēku skaita un veiktajiem pirkumiem, kuri piedalīsies loterijā. 

Paredzams, ka pavisam, visas loterijas laikā, tiks veikti virs 10 500 pirkumiem. 

Tātad, loterijas dalībnieka izredzes laimēt laimestu ir 1 pret 440. 

 

4. LOTERIJAS NORISES KĀRTĪBA UN PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI 

4.1 Lai piedalītos loterijā, personai jābūt jau reģistrētai kā Euronics pastāvīgajam 

klientam vai arī jāreģistrējas par pastāvīgo klientu no 2017. gada 8. – 31. maijam, 

(reģistrāciju var veikt bezmaksas mājas lapā www.euronics.lv vai kādā no Euronics 

veikaliem) un noteiktajā akcijas laika periodā no 2017. gada 8.-31. maijam jāveic 

1.3 punktā minētais pirkums. Katrs pirkums tiek reģistrēts sistēmā, dalībnieks tiek 

automātiski piereģistrēts dalībai loterijā. 

4.2 Lai piedalītos loterijā kurā var iegūt laimestu jābūt veiktam vismaz vienam preču 

pirkumam. 

http://www.euronics.lv/
http://www.euronics.lv/
http://www.euronics.lv/
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5. LOTERIJAS LAIMĒJUŠO PERSONU NOTEIKŠANA 

5.1 Laimētāji tiks noteikti starp SIA “EURONICS LATVIA” grāmatvedības sistēmā 

esošajiem pastāvīgo klientu datiem un visiem reģistrētajiem pirkuma čekiem pēc 

nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datorprogrammas palīdzību. 

5.2 Loterijas uzvarētājs tiks noteikts sākot no 2017. gada 9. maija (par 2017. gada 8.    

maiju) un līdzīgi katru nākošo dienu par iepriekšējās dienas pirkumiem. Laimesta 

ieguvēji tiks noteikti 2017. gada 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 

25., 26., 29., 30., 31. un 1. jūnijā plkst. 11:00 SIA “EURONICS LATVIA” birojā 

Ieriķu ielā 3, Rīgā, LV – 1084 

5.3 Dienas izlozēs pirmdienās tiks noteikti 3 (trīs) laimētāji, kuri katrs saņems 1  

(vienu) 2. punktā norādīto balvu, nosakot:  

5.3.1 1 (vienu) laimētāju starp visiem reģistrētajiem pirkumiem 

iepriekšējā piektdienā;  

5.3.2 1 (vienu) laimētāju starp visiem reģistrētajiem pirkumiem 

iepriekšējā sestdienā;  

5.3.3 1 (vienu) laimētāju starp visiem reģistrētajiem pirkumiem  

iepriekšējā svētdienā 

5.4 Piedalās tikai tie pastāvīgie klienti, kuri veikuši noteiktajā akcijas periodā no 2017.     

gada 8. – 31. maijam pirkumu jebkurā no SIA “EURONICS LATVIA” veikaliem 

vai interneta veikalā www.euronics.lv 

 

6. LOTERIJAS UZVARĒTĀJA IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA UN LAIMESTA 

SAŅEMŠANA 

6.1 Laimētāji tiks publicēti katru darba dienu pēc katras izlozes mājas lapā  

www.euronics.lv. Pilns loterijā laimējušo saraksts tiks publicēts mājas lapā 

www.euronics.lv 2017. gada 1. jūnijā 

6.2 Ierodoties saņemt laimestu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments-

pase, ID karte vai vadītāja apliecība un pirkuma čeks, pēc kura tika veikta izloze. 

6.3 Laimestu varēs saņemt sākot no 2017. gada 9. maija līdz 2017. gada 15. jūnijam 

plkst 20.00 SIA “EURONICS LATVIA” veikalā t/c Domina Ieriķu ielā 3, Rīgā. 

6.4 Ja laimējusī persona līdz 2017. gadam 15. jūnija plkst. 20.00 neierodas saņemt 

laimestu tā izsniegšanas vietā, laimests atkārtoti netiek izlozēts un netiek izsniegts. 

Laimests paliek loterijas organizētāja SIA “EURONICS LATVIA” īpašumā. 

6.5 Laimesta saņemšana var radīt laimētājam šādus papildus izdevumus: 

http://www.euronics.lv/
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6.5.1 Maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un tās nogādāšana 

savā īpašumā. 

6.5.2 Izdevumi, kas saistīti ar laimesta turpmāko lietošanu. 

6.5.3 Citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas. 

 

7. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

7.1 Pretenzijas šīs preču loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot 

iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām 

ir atsauces. 

7.2 Pretenzijas iesniedzamas personiski vai nosūtamas pa pastu uz loterijas organizētāja 

juridisko adresi līdz 2017. gada 15. jūnijam (pasta zīmogs) 

7.3 Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbildi uz to 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

pēc saņemšanas. Ja loterijas organizētājs 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 

noteiktajā kārtībā. 

 

8. PERSONAS, KAS NEDRĪKST PIEDALĪTIES LOTERIJĀ 

8.1 Loterijā nepiedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu. 

8.2 Loterijā nepiedalās juridiskas personas 

8.3 Loterijā nedrīkt piedalīties loterijas organizētāji SIA “EURONICS LATVIA” 

darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Laimesta saņēmējs apliecinājumā par laimesta 

saņemšanu apliecina, ka uz to neattiecas šis aizliegums. 

8.4 Ja laimestu laimē 8.3 punktā minētās personas, laimests paliek loterijas 

organizētāja SIA “EURONICS LATVIA” īpašumā. 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1 Loterijas organizētājs neatbild par jebkuriem personas izdevumiem, kas saistīti ar 

dalību loterijā. 

9.2 Laimesta vietā nevar saņemt citas preces vai laimesta ekvivalentu naudas izteiksmē. 

9.3 Par preču loterijas dalībnieku iegādāto preču lietošanas drošību un garantijas 

saistībām atbild šo preču ražotāji un pārdevēji, saskaņā ar likuma noteikumiem un 

preču garantijām. 
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9.4 Loterijas organizētājs neatbild par laimesta neizsniegšanas sekām, ja uzvarētājs nav 

norādījis tā saņemšanai nepieciešamās ziņas, norādījis tās neprecīzi, vai nav ieradies 

saņemt laimestu noteiktajā laikā. 

9.5 Ar loterijas “Iepērcies Euronics un laimē velosipēdu katru dienu” noteikumiem var 

iepazīties www.euronics.lv mājas lapā. 

 

 

 

Mazumtirdzniecības direktors:        D. Dzenis

         

 

http://www.euronics.lv/

