SIA “EURONICS LATVIA”
preču loterijas
Pērc JBL un laimē 2 VIP biļetes uz JBL Snow
Party Francijas Alpos!
NOTEIKUMI

PREČU LOTERIJAS “Pērc JBL un laimē 2 VIP biļetes uz JBL Snow Party Francijas
Alpos!” 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 JBL ražotāja iegādāta prece
kādā no Euronics veikaliem vai interneta veikalā www.euronics.lv

1.4

Periods, kurā iespējams nopirkt preces 1.3 punktā un pieteikt savu dalību loterijā ir no
2019. gada 21. janvāra plkst. 00.00.01 līdz 2019. gada 17. februārim plkst. 23.59.59.
Reģistrācija, kura veikta saskaņā ar šo noteikumu 4.1 punktu pirms vai pēc šī laika,
tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvas izlozē.

1.5

Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 1.4.
punktā norādītā perioda, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties loterijā.

1.6

Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 18
gadu vecumu. Loterijā nevar piedalīties juridiskas personas

1.7

Loterijas sākuma datums ir 2019. gada 21. janvāris. Loterijas norises beigu datums ir
2019. gada 18. februāris.

2. LAIMESTA FONDS
Laimests
Ceļojuma komplekts 2
(divām) personām no
4. līdz 7. aprīlim 2019.
gadā uz JBL Snow
Party ballīti Val
Thorens, Francijā

Daudzums
1

Viena laimesta
vērtība, EUR
6 000,00

Kopējā vērtība,
EUR
6 000,00

2.1 Ceļojumā iekļauts:
2.1.1 Divas (2) biļetes uz JBL Snow Party Val Thorens Francijā;
2.1.2 Divas (2) ekonomiskā servisa klases aviobiļetes turp un atpakaļ no tuvākās
uzvarētājam pieejamās lidostas (galamērķa lidosta izvēlēta pēc ceļojuma
organizatora izvēles, Ženēvas lidosta Šveicē vai Lionas lidosta Francijā);
2

2.1.3 Dzīvošana trīs (3) naktis viesnīcā (viss iekļauts) vienā divvietīgajā numurā
viesnīcā Club Med Val Thorens Sensations Val Thorens Francijā;
2.1.4 Transports no Ženēvas vai Lionas lidostas uz viesnīcu un atpakaļ;
2.1.5 Ēdieni un dzērieni noteiktos pasākumos, kas notiek noteiktās dienās un laikos;
2.1.6 Slēpju noma no 4. līdz 7. aprīlim 2019. gadā;
2.1.7
2.2

Speciālas dāvanas.

Laimesta ceļojuma balvā nav iekļauta ceļojuma apdrošināšana, dzīvības un
civiltiesiskā atbildība, tāpēc organizators iesaka uzvarētājam pašam noslēgt
nepieciešamos ceļojumu apdrošināšanas līgumus. Uzvarētājs nes atbildību par
labprātīgu apdrošināšanu ceļojumam. Rekomendējam segt dzīvības, veselības un
īpašuma apdrošināšanas riskus. Organizators iesaka pārbaudīt vai visas darbības un
vaļasprieki ar kuriem laimētājs un tā partneris nodarbosies ceļojuma laikā tiks
nosegti ar labprātīgo apdrošināšanas polisi. Organizators un pasākuma rīkotāji
nenes atbildību par jebkuriem izdevumiem un riskiem, kas var rasties uzvarētājam
un tā partnerim pirms ceļojuma vai ceļojuma laikā.

2.3

Laimests nesedz personiskos un citus pakalpojumu izdevumus, kas var rasties
laimesta izmantošanā.

3 INFORMĀCIJA PAR LOTERIJAS DALĪBNIEKA IZREDZĒM LAIMĒT
3.1

Loterijas dalībnieka iespējas laimēt laimestu atkarīgas no loterijai reģistrēto cilvēku
skaita. Kopējais loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka
izlozei savu dalību pieteiks 2000 dalībnieku jeb unikālo pirkuma čeka numuru skaits.
Tātad, loterijas dalībnieka izredzes laimēt laimestu ir 1 pret 2000.

4 LOTERIJAS NORISES KĀRTĪBA UN PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI
4.1

Lai piedalītos loterijā no 2019. gada 21. janvāra līdz 2019. gada 17. februārim vienā
pirkuma reizē jāiegādājas jebkura loterijas prece saskaņā ar šo noteikumu 1.3 punktu
jebkurā no Euronics tirdzniecības vietām visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā
pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par loterijas preču iegādes apliecinājumu un no
2019.gada 21. janvāra plkst. 00.00.01 līdz 2019. gada 17. februāra plkst. 23.59.59
jāreģistrējas loterijai:

4.1.1 aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.euronics.lv/JBLSnowParty . Anketā
jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka rēķina numurs, e-pasts, dzimšanas datums,
dalībnieka tālruņa numurs un jāpiekrīt kampaņas noteikumiem, atzīmējot to īpašā
rindā. Reģistrācija www.euronics.lv/JBLSnowParty ir bez maksas. Ja reģistrēšanās
notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas
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reģistrēšanās gadījumā loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus,
kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā loterijas dalībnieks netiek reģistrēts
dalībai loterijā.
4.2

Reģistrējoties pēc šo noteikumu 4.1.1 punktā norādītās kārtības, loterijas dalībnieks
uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas
precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

4.3

Lai reģistrētos loterijai kurā var iegūt laimestu jābūt veiktam vismaz vienam preču
pirkumam.

4.4

Viens loterijas dalībnieks var reģistrēties tikai vienu reizi. Tas ir, dalībnieks var
iesniegt tikai vienu dalības pieteikuma reģistrāciju, ar konkrēto e-pasta adresi un IP
adresi no kuras pieteikums ir iesūtīts. Ar jau reģistrēto e-pasta adresi un IP adresi
turpmāka dalība loterijā, iegādājoties papildu produktu, vairs nav iespējama. Dalība
tiks pārbaudīta, pamatojoties uz e-pasta adresi un / vai IP adresi.

4.5

Ja viens pirkuma čeka rēķina numurs vai e-pasts tiek reģistrēts vairākkārt, tad par
derīgu tiek uzskatīts un loterijā piedalās tas pirkuma čeka rēķina numurs un pirkuma
čeka rēķina numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

4.6

Ja viens cilvēks mēģina reģistrēt vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt, tādā veidā
mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, loterijas organizētājs patur tiesības
neinformēt šo loterijas dalībnieku un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot
izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.

4.7

Loterijas dalībniekam līdz 2019.gada 17. februārim (ieskaitot) ir jāiegādājas vismaz
viena JBL ražotāja prece un līdz plkst. 23.59.59 jāreģistrējas loterijai, lai piedalītos
loterijā.

5 LOTERIJAS LAIMĒJUŠO PERSONU NOTEIKŠANA
5.1

Loterijas laimētājs tiks noteikts no visiem reģistrētajiem pirkuma čekiem pēc
nejaušības principa, izlozējot 1 (vienu) laimētāju ar datorprogrammas palīdzību.

5.2

Tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo
noteikumu 4.1.1 punktu, kurš saņems 2. punktā norādīto balvu.

5.3

Laimētājs tiks noteikts 2019. gada 18. februārī plkst. 11:00 SIA “EURONICS
LATVIA” birojā Ieriķu ielā 3, Rīgā, LV – 1084

5.4

Loterijas dalībnieku dati tiks izmantoti vienreiz, tikai šīs loterijas sakarā. Piedaloties
loterijā, loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka loterijas
organizētājs un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus
balvas ieguvēja noteikšanai un tā publicēšanai mājas lapā www.euronics.lv, kā arī
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laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvas ieguvēja
noskaidrošanu un balvas izsniegšanu.
5.5

Izlozē tiks izlozēts papildu 1 (viens) rezerves laimētājs gadījumam, ja sākotnējais
izlozētais laimētājs nespēs pierādīt dalību loterijā, ar uzvarētāju nebūs iespējams
sazināties, viņa reģistrācija nebūs atbilstoša šiem loterijas noteikumiem vai
sākotnējais uzvarētājs nevar saņemt balvu jebkuru citu iemeslu dēļ. Rezerves
laimētājs tiks ierakstīts protokolā, bet netiks izziņots.

5.6

Ja valsts, kurā norisinās loterija, to neaizliedz, uzvarētājam ir tiesības 5 (piecu) dienu
laikā atsaukt savu dalību laimesta saņemšanā no paziņojuma saņemšanas dienas. Arī
šajā gadījumā balva bez jebkādas kompensācijas pāriet rezerves laimētāja īpašumā.

5.7

Informācija un personas dati, ko loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību loterijā,
tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un
normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

6 . LOTERIJAS UZVARĒTĀJA IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA UN LAIMESTA
SAŅEMŠANA
6.1 Laimētājs tiks publicēts mājas lapā www.euronics.lv/JBLSnowParty 2019. gada 18.
februārī plkst. 12.00
6.2 Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot
e-pastu, kas norādīts pie reģistrācijas.
6.3 Ierodoties saņemt laimestu, izlozes uzvarētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu ar
mērķi identificēt konkrēto izlozes uzvarētāju un apliecinošu pirkuma čeku ar atbilstošu
rēķina numuru pēc kura tika veikta reģistrācija un attiecīgi izloze. Par laimētās balvas
saņemšanu paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.
6.4 Laimestu varēs saņemt sākot no 2019. gada 19. februāra plkst. 9.00 līdz 2019. gada
1.martam plkst. 17.00 SIA “EURONICS LATVIA” birojā Ieriķu ielā 3, Rīgā, LV –
1084.
6.5 Ja laimējusī persona līdz 2019. gadam 1. marta plkst. 17.00 neierodas saņemt laimestu
tā izsniegšanas vietā, loterijas laimētājs zaudē savu loterijas laimētāja statusu, un balva
bez jebkādas kompensācijas pāriet rezerves laimētāja īpašumā.
6.6 Laimesta saņemšana var radīt laimētājam šādus papildus izdevumus:
6.6.1

Maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un tā nogādāšana
savā īpašumā.

6.6.2

Izdevumi, kas saistīti ar laimesta turpmāko lietošanu.

6.6.3

Citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas
5

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 2019. gada 25. februārim (pasta zīmogs)
7.3 Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbildi uz to 10 (desmit) 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 juridiskas personas
8.2 Loterijā nedrīkst piedalīties loterijas organizētāji SIA “EURONICS LATVIA”
darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

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, bet
organizētājam ir tiesības to aizstāt ar citu ekvivalentu vai vērtīgu balvu, ja izsludināto
balvu kādu nezināmu iemeslu dēļ nevar izsniegt.
9.3 Balva ir personalizēta un to nevar nodot citai personai vai pārvērst naudas summā vai
citā kompensācijā, ja vien organizators nenolemj citādi.
9.4 Uzvarētājam un tā partnerim ir jāievēro kluba Med Val Thorens Sensations Hotel, Club
Malaysia, Bar 360, kalnu slēpošanas kūrorta Val Thorens, izvēlētās aviosabiedrības un
citas trešās puses noteikumi un saistības. Organizētājam un trešajām personām, kas
sniedz balvu pakalpojumus, ir tiesības atteikt uzvarētājam un viņa partnerim balvu vai
dalību pasākumos, kā arī izmantot piešķirto transportu ceļojuma ietvaros, ja tie pārkāpj
sabiedriskās kārtības noteikumus: biedē, agresīvi uzvedas, draud vai aizskar citus
cilvēkus utml., atrodoties viesnīcā, lidmašīnā vai citā transportā, kā arī piedaloties
organizētajos pasākumos.
9.5 Gadījumā, ja tas nav aizliegts ar likumu, uzvarētājs un tā partneris ņemot dalību piekrīt,
ka to vārdi, fotogrāfijas, balsis vai video klipi ar to piedalīšanos bez papildus maksas un
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atļaujas un bez iepriekšēja brīdinājuma, jo īpaši reklāmas nolūkā var tikt publicēti
organizatora tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos.
9.6 Par preču loterijas dalībnieku iegādāto preču lietošanas drošību un garantijas saistībām
atbild šo preču ražotāji un pārdevēji, saskaņā ar likuma noteikumiem un preču
garantijām.
9.7 Ikviens loterijas dalībnieks jebkurā loterijas norises brīdī, proti, no 2019. gada 21.
janvāra līdz 2019. gada 17. februārim, var rakstveidā pieprasīt, lai viņa personas datu
apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.
9.8 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.
9.9 Ar loterijas “Pērc JBL un laimē 2 VIP biļetes uz JBL Snow Party Francijas Alpos!”
noteikumiem var iepazīties www.euronics.lv mājas lapā.
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