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Priekšniece

Signe Birne

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Preču loterijas
“MAXIMA KitchenAid loterija”
noteikumi
1.
NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA – MAXIMA KitchenAid loterija.
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs vai izplatītājs: SIA “THE
COOKWARE COMPANY EUROPE BVBA”, reģistrācijas Nr. 635.907.452, juridiskā
adrese: Antoon Catriestraat 12, 9031, Drongena, Beļģija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “SOMESE
Baltic”, reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un
azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA interneta mājas lapā
www.maximaloterija.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese:
“Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
2.
LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos
visā Latvijas teritorijā un interneta veikalā www.barbora.lv.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

LOTERIJAS NORISES LAIKI:
LOTERIJAS norises periods: no 2019. gada 19. februāra līdz 2019. gada 27. jūnijam.
Pirkumu veikšanas periods: 2019. gada 19. februāra līdz 2019. gada 24. jūnijam
Reģistrācijas veikšanas periods: no 2019. gada 05. marta līdz 2019. gada 24. jūnijam.
LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019. gada 12. jūlijam.

4.
LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir 10384,00 EUR (desmit tūkstoši trīs simti
astoņdesmit četri eiro, 60 centi).
4.2. Loterijas balvu fonds sastāv no 16 (sešpadsmit) balvām – virtuves mikseriem Artisan 4,83
L, KitchenAid.
5.
PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā MAXIMA veikalā vai interneta veikalā
www.barbora.lv jāiegādājas jebkurš 1 (viens) no loterijas noteikumu Pielikumā Nr. 1
norādītajiem produktiem.
5.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks reģistrējas loterijai mājas
lapā www.maximaloterija.lv bez maksas, obligāti norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds,
čeka vai pavadzīmes numurs un kontakta tālrunis.
5.3. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, parādās apstiprinošs teksts monitora ekrānā.
Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
5.4. Pirkuma čeks vai pavadzīme jāsaglabā līdz laimestu izsniegšanas beigu termiņam, kas kalpos
kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.

5.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā
nepiedalās.
5.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu
pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku vai pavadzīmi.
5.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku vai pavadzīmju numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku vai pavadzīmju numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks
dzēsti.
5.8. Katrs loterijas dalībnieks var laimēt 1 (vienu) balvu.
5.9. Loterijas ORGANIZĒTĀJS patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja
dalībnieks:
5.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka vai pavadzīmes numuru vairākkārt;
5.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka vai pavadzīmes numuru, mainot tajā simbolus uz
līdzīgiem, papildinot čeka vai pavadzīmes numuru ar papildus simboliem vai mainot
simbolu kombināciju;
5.9.3. Ir reģistrējis čeka vai pavadzīmes numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā vai
pavadzīmē.
5.10. Loterijas ORGANIZĒTĀJS neatbild par:
5.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
5.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām
neprecizitātēm;
5.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija,
bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
5.11. Loterijas ietvaros pēc datu pārziņa MAXIMA uzdevuma dalībnieka personas dati tiks nodoti
apstrādei SIA “SOMESE Baltic” ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikt laimētājus, sagatavot
laimētāju publikāciju sarakstu un izsniegt balvas.
6.
LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 1600 (viens tūkstotis seši
simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 16/1600.
7.
DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.maximaloterija.lv bez
maksas.
8.
LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām un loterijas noteikumiem atbilstošām
reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
8.2. Balvu laimētāji tiks noteikti izlozēs 2019. gada 12., 19., 26. martā, 02., 09., 16., 23., 30. aprīlī,
07., 14., 21., 28., maijā, 04., 11., 18. un 25. jūnijā plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja
telpās, Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā pieaicinot Izložu un Azartspēļu
Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
8.3. Katra izloze tiks veikta starp reģistrācijām, kas veiktas laika periodā no iepriekšējās nedēļas
otrdienas (ieskaitot) līdz tekošās nedēļas pirmdienai (ieskaitot).
8.4. Katrā iknedēļas izlozē tiks izlozēts 1 (viens) balvas laimētājs un 1 (viens) rezervists.

9.
LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Laimestu ieguvēji tiks publicēti mājas lapā www.maximaloterija.lv 2 (divu) dienu laikā pēc
katras izlozes.
9.2. Pilns saraksts ar visiem LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un čeku vai
pavadzīmju numuriem tiks publicēts interneta mājas lapā www.maximaloterija.lv 2019. gada
27. jūnijā.
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3.
stāvā, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku vai pavadzīmi un personu apliecinošu dokumentu
(pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
10.2. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “SOMESE Baltic” birojā, laimētājam ir iespēja
saņemt balvu ar pasta piegādi. Lai pieteiktos balvas saņemšanai ar piegādi, laimētājam
jānosūta e-pastu uz adresi info@somese.lv ar sekojošu saturu:
10.2.1. Jānorāda laimētāja vārds un uzvārds, kā arī brīvā formā jāizsaka vēlmi loterijas “MAXIMA
KitchenAid loterija” laimēto balvu saņemt pa pastu;
10.2.2. Jānorāda balvas piegādes adrese, kurā laimētājs personīgi būs pieejams darba dienās laikā
no 9.00 līdz 18.00;
10.2.3. Jāpievieno laimējušā pirkuma čeka vai pavadzīmes attēls ar skaidri salasāmu čeka numuru,
loterijas produkta pirkumu un pirkuma datumu.
10.3. Laimētājam balvas jāizņem vai jāpiesaka to piegāde līdz 2019. gada 12. jūlijam. Balvas, kas
netiek izņemtas norādītajā termiņā, paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.4. Balvas netiks izsniegtas kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.
LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada
26. jūlijam, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Rīgā, Brīvības ielā
103, 4. kabinetā, 3. stāvā, LV-1001 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu
parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@somese.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu situācijas
izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā
termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina
saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. Dalībnieku izdevumiem un/vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un/vai
lietošanu;
11.3.2. Sekām, kas radušās dēļ nepareizas reģistrācijas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties uzņēmumu SIA “MAXIMA Latvija” un SIA “SOMESE
Baltic” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no
vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar

savu parakstu uz nodošanas pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek
pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties
LOTERIJĀ, laimests tiek nodots izlozes kārtībā noteiktam rezervistam. Ja nav pieejami
rezervisti balva bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.
Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un
laimestu izsniegšanu. Dalībnieks jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu ORGANIZĒTĀJAM
var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un, ja dalībnieks pirms
iesnieguma iesniegšanas nav laimējis šīs LOTERIJAS izlozēs, dalībnieka reģistrācijas un ar
tām saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ un dzēsti.
12.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu
gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA
pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu
informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “MAXIMA KitchenAid loterija” noteikumiem.
Loterijas produktu saraksts:

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Preces nosaukums
Katls ar vāku KITCHENAID 20cm 3,1 L
Katls ar vāku KITCHENAID 22cm 5,2 L
Sautējamais katls ar vāku KITCHENAID 28 cm
Dziļā panna KITCHENAID 20 cm
Panna KITCHENAID 20 cm
Panna KITCHENAID 24 cm
Panna KITCHENAID 28 cm
Kvadrātveida grila panna KITCHENAID 26x26 cm
Vokpanna KITCHENAID 28 cm
Stikla vāks KITCHENAID 28cm
Pannu aizsargi KITCHENAID, komplektā 2 gab.
Virtuves piederumu komplekts KITCHENAID, komplektā 2 gab.

