PREČU LOTERIJAS NOTEIKUMI

Sagatavoti saskaņā ar Preču un pakalpojumu loteriju likuma 14. panta 2. daļu
1. Loterijas organizētājs un preču pārdevējs
SIA RD BALTIC, reģistrācijas numurs: 50103300041,
juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija.
2. Loterijas norises teritorija
Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.
3. Loterijas norises sākuma un beigu datums
Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 3. jūlija līdz 2018. gada 21. decembrim.
4. Laimests (Speciālbalva)
Reklāmas vēstulē ar piedāvājumu iegādāties SIA RD BALTIC pa pastu tirgotās preces
norādītais laimests (Speciālbalva):

Nosaukums
Naudas balva

Skaits Vērtība (EUR)
1
15 000,00

5. Piedalīšanās nosacījumi
Loterijas norises laikā SIA RD BALTIC, ievērojot “Fizisko personu datu aizsardzības
likuma” prasības, izsūtīs Latvijas Republikas iedzīvotājiem reklāmas vēstules ar
piedāvājumu iegādāties tur norādītās SIA RD BALTIC pa pastu tirgotās preces –
SIA RD BALTIC pa pastu tirgoto preču klāstā ietilpst starptautiskās izdevniecības
Reader’s Digest izdotās grāmatas un to tulkojumi latviešu un krievu valodā, grāmatu
apgāda Jumava izdevumi, audio un video ieraksti, rotaslietas, pulksteņi, ādas izstrādājumi, mājas, dārza, veselības, skaistumkopšanas un labsajūtas preces, uztura
bagātinātāji, virtuves piederumi, trauki un tekstilpreces.
Lai piedalītos loterijā, kurā iespējams iegūt Speciālbalvu, kas norādīta šo noteikumu 4. punktā, reklāmas vēstules adresātam laika posmā no 2018. gada 3. jūlija līdz
26. novembrim ir jāpasūta jebkura no SIA RD BALTIC pa pastu tirgotajām precēm
(turpmāk – “preces”), kas ir norādīta reklāmas vēstulē ar preču iegādes piedāvājumu, noteikumu 6. punktā minētajā kārtībā un laika posmā no 2018. gada 3. jūlija
līdz 7. decembrim jāveic pilna samaksa par pasūtīto preci vai, ja prece tiek pirkta uz
nomaksu, jāveic vismaz pirmā pirkuma maksas daļas iemaksa par pasūtīto preci.
Pilnīgi visas un ikviena SIA RD BALTIC pa pastu tirgotā prece (arī tāda, kas tiek pirkta
uz nomaksu), kas ir norādīta reklāmas vēstulē ar preču iegādes piedāvājumu, dod
iespēju personai, kas to pasūtījusi un veikusi par to pilnu samaksu vai pirmās pirkuma maksas daļas iemaksu saskaņā ar šī punkta noteikumiem, piedalīties loterijā.
Izlozes dalībnieki drīkst piedalīties loterijā vairākas reizes, ievērojot visus iepriekš
minētos nosacījumus.
Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī personām, kuras nav saņēmušas
no SIA RD BALTIC reklāmas vēstuli ar aicinājumu piedalīties loterijā, taču to iegāde
nedod tiesības piedalīties loterijā.
Loterijas noteikumi ir pieejami interneta mājas lapā www.grandprix.lv.
6. Pieteikšanās kārtība un termiņš
Lai piedalītos loterijā, nepieciešamie dokumenti līdz 2018. gada 26. novembrim
(pasta zīmogs) ir jāiesniedz loterijas organizatoriem, paužot vēlmi pasūtīt attiecīgo preci. Dalības dokumenti nosūtāmi pa pastu uz SIA RD BALTIC juridisko adresi:
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058. Preces pirkuma maksa vai, ja prece tiek pirkta
uz nomaksu, pirmās pirkuma maksas daļas iemaksa, kas ir priekšnosacījums dalībai
loterijā, veicama līdz 2018. gada 7. decembrim.
7. Laimētāja noteikšana
Laimētājs tiks noteikts izlozes veidā. Izloze notiks 2018. gada 20. decembrī plkst.
12:00 SIA RD BALTIC juridiskajā adresē Vienības gatvē 109, Rīgā, piedaloties SIA RD
BALTIC pārstāvjiem, neitrālam auditoram, Latvijas Tiešā mārketinga asociācijas pārstāvim, kā arī Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto iestāžu pārstāvjiem.
Laimesta (Speciālbalvas) izloze tiks veikta, manuāli izlozējot vienu no visu loterijas
dalībnieku kartītēm.
Laimesta (Speciālbalvas) izlozē piedalīsies tikai tie dalībnieki, kas būs pasūtījuši vismaz vienu no SIA RD BALTIC pa pastu tirgotajām precēm, kas ir norādīta reklāmas
vēstulē ar preču iegādes piedāvājumu, un veikuši tās pirkuma maksas pilnu apmaksu vai, ja prece tiek pirkta uz nomaksu, pirmās pirkuma maksas daļas iemaksu ne
vēlāk kā līdz 2018. gada 7. decembrim.

8. Laimētāja paziņošana
Laimesta (Speciālbalvas) ieguvējs tiks informēts personiski, nosūtot paziņojumu par
to pa pastu 2018. gada 21. decembrī.
Informācija par laimesta (Speciālbalvas) ieguvēju 2018. gada 21. decembrī tiks publicēta arī interneta mājas lapā www.grandprix.lv.
2018. gada 27. decembrī informācija par laimesta (Speciālbalvas) ieguvēju tiks publicēta arī laikrakstā Diena.
9. Laimesta saņemšana
Laimests (Speciālbalva) – naudas balva 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro) –
tiks pārskaitīta tās (Speciālbalvas) ieguvējam uz ieguvēja norādīto bankas kontu.
Loterijas dalībniekam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz laimesta (Speciālbalvas) iegūšanas izmaksām. Organizators nav nekādā veidā atbildīgs par loterijā
iegūtā laimesta (Speciālbalvas) pieņemšanu.
Ja laimests (Speciālbalva) netiks izņemts līdz 2019. gada 21. janvārim, tas paliks
SIA RD BALTIC īpašumā.
10. Iespēja laimēt
Loterijas dalībnieka izredzes laimēt laimestu (Speciālbalvu) ir atkarīgas no kopējā
loterijas dalībnieku skaita (t.i., iegādāto preču skaita). Katrs preces pirkums saskaņā
ar šiem noteikumiem dod vienu iespēju piedalīties loterijā. Kopumā paredzams, ka
loterijas norises laikā varētu tikt nopirktas aptuveni 40 000 preces. Izredzes laimēt
laimestu (Speciālbalvu) ir viens pret visu nopirkto preču skaitu.
11. Loterijas dalībnieku izmaksas
Dalībniekiem, kas vēlas piedalīties šajā loterijā, jāiegādājas vismaz viena no
SIA RD BALTIC pa pastu tirgotajām precēm, kas ir norādīta reklāmas vēstulēs ar preču
iegādes piedāvājumu, par reklāmas vēstulē norādīto preces cenu.
Loterijas dalības dokumentus nosūtot pa pastu uz SIA RD BALTIC juridisko adresi Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, dalībniekam var rasties pasta izdevumi, kas saistīti
ar šo dokumentu nosūtīšanu.
SIA RD BALTIC apmaksā visus nodokļus un nodevas, kas maksājami saistībā ar loterijas organizēšanu un laimesta (Speciālbalvas) izlozi.
12. Garantijas
SIA RD BALTIC apliecina un garantē šo loterijas noteikumu 4. punktā norādītās Speciālbalvas esamību.
13. Pretenzijas un to izskatīšana
Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019.
gada 21. janvārim, sūtot rakstisku iesniegumu SIA RD BALTIC, Vienības gatve 109,
Rīga, LV-1058, Latvija. Katra pretenzija tiks izskatīta, un atbilde tiks sniegta divu
nedēļu laikā (pasta zīmogs) no rakstiskā iesnieguma saņemšanas dienas.
14. Dalības aizliegums
SIA RD BALTIC darbinieki, viņu radinieki un laulātie nedrīkst piedalīties loterijā vai
saņemt laimestu (Speciālbalvu). Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par laimētāju
kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties loterijā, balva paliek SIA RD BALTIC īpašumā.
Rīgā, 2018. gada 9. maijā
SIA RD BALTIC vārdā:

Juozas Mačys,
valdes loceklis

