SPĒLES GRAND PRIX #15 NOTEIKUMI
1. Spēle Grand Prix #15, kuru organizē starptautiskās izdevniecības Reader’s Digest pārstāvniecība Latvijā
SIA RD Baltic, norisinās no 2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 23. decembrim.
2. Šajā laikā dalībnieki var saņemt vairākus piedāvājumus ar dažādiem spēles dokumentiem. Tiklīdz
dalībnieks aizpilda un nosūta atpakaļ nepieciešamos spēles dokumentus, viņa/-as spēles numuri tiek
reģistrēti Grand Prix #15 spēles uzvarētāju finālatlasei. Lai pieteiktu dalību spēlē, nepieciešamie spēles
dokumenti līdz 2021. gada 22. novembrim ir jānogādā spēles organizatoriem. Spēles dokumentus
dalībnieks var nosūtīt pa pastu uz SIA RD Baltic juridisko adresi: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058. Ja
piedāvājums paredz iespēju pieteikties dalībai spēlē citā veidā, tad attiecīgā pieteikšanās uzskatāma par
derīgu.
3. Dators 2021. gada 21. decembrī izlozēs uzvarētāju spēles numurus, tādējādi nosakot Grand Prix #15
uzvarētājus. Visiem uzvarētājiem par uzvaru tiks paziņots ierakstītās vēstulēs, kas tiks izsūtītas pa pastu
2021. gada 22. decembrī.
4. Lai piedalītos spēlē Grand Prix #15, dalībniekiem nav obligāti jāiegādājas kāda prece, ja tāda tiek
piedāvāta spēles dokumentos. Piedalīties Grand Prix #15 var ikviens dalībnieks, kas saņēmis spēles
dokumentus un noteiktajos termiņos iesniedzis spēles organizatoriem aizpildītus dalības dokumentus.
5. Grand Prix #15 galvenā balva:
Nosaukums:
Skaits
Summa
Lielā balva
1
40 000 EUR
6. Grand Prix #15 citas balvas*:
Nosaukums:
Skaits
Veicināšanās balvas
300
Lojalitātes balva**
1

Summa
katra 30 EUR vērtībā
no 1000 EUR līdz
5000 EUR

* Par iespēju iegūt katru no minētajām balvām dalībnieks tiks detalizēti informēts katrā piedāvājumā.
** Lojalitātes balva ir balva, ko iegūst Lielās balvas uzvarētājs, ja spēles dokumenti tiek nosūtīti atpakaļ
7 dienu laikā no brīža, kad dalībnieks tos saņēmis (ar nosacījumu, ka konkrētā piedāvājuma ietvaros
Lojalitātes balva ir paredzēta). Lojalitātes balva (naudas balvas apmērs vai prece un tās vērtība) tiek
detalizēti aprakstīta reklāmas materiālos katra konkrētā piedāvājuma ietvaros. Atkarībā no piedāvājuma
Lojalitātes balva ir naudas balva no 1000 līdz 5000 EUR apmērā vai prece no 1000 līdz 5000 EUR vērtībā.
Lojalitātes balvas veids un vērtība, ko saņems Lielās balvas uzvarētājs, būs atkarīga no piedāvājuma, kura
ietvaros piešķirts Lielo balvu ieguvušais Grand Prix #15 spēles dalības numurs.
Visa maksimālā balvu fonda naudas summa — 54 000 eiro — jau ir rezervēta balvu izmaksai un pārskaitīta
uz tam īpaši paredzētu bankas kontu.
SIA RD Baltic spēles Grand Prix #15 ietvaros var piedāvāt arī papildu balvas, par kurām spēles dalībnieki
tiks informēti atsevišķi spēles dokumentos. Papildu balvu ieguvēju atlasē varēs piedalīties ikviens, kurš
saņēmis spēles Grand Prix #15 dokumentus ar tajos minētajām papildu balvām un savlaicīgi nosūtījis
nepieciešamās atbildes. Lai iegūtu papildu balvas, dalībniekiem nav nepieciešams iegādāties grāmatu
un/vai citas preces. Par papildu balvu ieguvēju noteikšanas kārtību, tai skaitā laiku un vietu, spēles
dalībnieki tiks informēti atsevišķi spēles dokumentos.
7. Spēlē Grand Prix #15 var piedalīties tikai fiziskas personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.
8. SIA RD Baltic darbinieki, viņu radinieki un laulātie nedrīkst piedalīties spēlē Grand Prix #15.
9. Spēles uzvarētāju saraksts tiks publicēts laikrakstā “Diena” 2021. gada 23. decembrī. Grand Prix #15
organizatori ar plašsaziņas līdzekļu un reklāmas palīdzību ir tiesīgi publicēt uzvarētāju vārdus un
fotogrāfijas.
Rīgā, 2020. gada 30. septembrī.
SIA RD Baltic vārdā:

Juozas Mačys,
SIA RD Baltic valdes loceklis

GARANTIJAS UN PRIVILĒĢIJAS
LABĀKAIS PIEDĀVĀJUMS GARANTĒTS
Reader’s Digest garantē, ka spēles dalībniekiem tiek piedāvātas noderīgas grāmatas un preces katras
ģimenes vajadzībām un hobijiem. Mūsu galvenais mērķis — lai spēles dalībnieki būtu apmierināti.
KVALITĀTE GARANTĒTA
Visām piedāvātajām grāmatām un precēm garantējam augstu kvalitāti. Ja kontroles kļūdas dēļ dalībnieks
saņems sliktas kvalitātes grāmatas vai preces un informēs mūs par to normatīvajos aktos paredzētajos
termiņos, mēs garantējam, ka dalībniekam tiks nodrošinātas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
paredzētās tiesības — preces neatbilstības novēršana, neatbilstošās preces apmaiņa, preces cenas
samazināšana vai pirkuma atcelšana un samaksātās naudas summas atmaksāšana.
LABVELĪGI IEGĀDES NOSACĪJUMI GARANTĒTI
Piedāvātas grāmatas un preces pēc iespējas ātrāk tiks piegādātas uz dalībnieku pasta nodaļām. Neatkarīgi
no pasūtīto preču skaita pasūtījuma piegādes maksa ir 5,50 EUR. Atsevišķo piedāvājumu ietvaros
dalībniekiem var tikt piedāvāta bezmaksas piegāde un izdevīgi preču bezprocentu nomaksas nosacījumi.
Gadījumā, ja dalībnieks iegādāsies piedāvāto preci uz nomaksu, bet nepildīs uzņemtās saistības un kavēs
kārtējā maksājuma termiņu, pasūtījumam tiks piemērota kavēto maksājumu administrēšanas maksa
5,40 EUR apmērā.
GANDARĪJUMS GARANTĒTS
Mums ir svarīgi, lai piedāvātās grāmatas un preces sniegtu dalībniekiem pilnīgu gandarījumu. Dalībnieks ir
tiesīgs izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, paziņojot par to SIA RD Baltic 14 (četrpadsmit)
dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Dalībniekam prece jānosūta atpakaļ SIA RD Baltic 14
(četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas. Preces jāsūta atpakaļ uz adresi: Grand Prix, Vienības
gatve 109, Rīga, LV-1058 (pasta izdevumus un citas ar preces atpakaļnosūtīšanu saistītās tiešās izmaksas
sedz sūtītājs). Samaksātā nauda par precēm un to piegādes izdevumi tiks pārskaitīti dalībniekam 14
(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā kopš atteikuma saņemšanas brīža. SIA RD Baltic var izmantot likumā
paredzētās tiesības aizturēt samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad tiek saņemta prece vai
apliecinājums par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek veikta agrāk.
Dalībniekam jāsaglabā čeks vai stingrās uzskaites kvīts, jo to vajadzēs uzrādīt. Atpakaļ tiek pieņemtas tikai
nebojātas preces. Dalībnieks ir tiesīgs pārliecināties par preces atbilstību (tai skaitā, atvērt iepakojumu tam
paredzētajā veidā), ņemot vērā preces lietošanas mērķi, lai konstatētu šīs preces veidu, īpašības un
darbību. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. Patērētājs nevar
izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas
apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, spilveni). Atgriežot preci, lūdzam parūpēties par
izraudzītajam piegādes veidam atbilstošu preces aizsargiepakojumu (piem., kasti vai aizsargājošu
aploksni).

