Preču loterijas
“Fazer Dzīvā loterija 2017”
noteikumi.
1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “Fazer Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas
iela 2, Ogre, LV-5001, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Momentum Rīga”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103873917, juridiskā adrese:
Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek veikalu tīkla Maxima veikalos visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2017. gada 14. marta līdz 2017. gada 17. aprīlim.
5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 200 (divi simti) balvām – Maxima “Paldies” naudas 10,00 EUR
(desmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība ir 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Loterijā var piedalīties visi Maxima klienta kartes “Paldies” īpašnieki.
6.2. Lai piedalītos loterijā, laikā no 2017. gada 14. marta līdz 2017. gada 10. aprīlim,
dalībniekam jebkurā Maxima veikalā jāiegādājas vismaz 2 (divi) “Fazer Dzīvā” maizes
produkti vienā pirkumā (Produktu sarakstu skatīt pielikumā Nr. 1), un, veicot pirkumu,
jāizmanto klienta karte “Paldies”.
6.3. Ja klienta karte loterijas laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad kartes īpašniekam jāpiesakās
jaunai klienta kartei, zvanot 80002020 vai rakstot uz paldies@maxima.lv
6.4. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas automātiski tiek reģistrēts loterijai:
6.4.1. Ja klients nevēlas piedalīties loterijā, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot
uz telefona numuru 80002020 vai rakstot uz paldies@maxima.lv.
6.4.2. Par apstiprinājumu klienta reģistrācijai loterijā norāda, kopā ar pirkuma čeku, no
kases printera izdrukāts kupons. Kupona saturs norāda uz reģistrāciju loterijā
saskaņā ar loterijas noteikumu punktu 6.2. Loterijas dalībniekam kupons nav
jāsaglabā.
6.5. Izdarot 1 (viena) pirkuma ietvaros produkta pirkumus skaitā, kas vairākkārt pārsniedz 6.2.
punktā definēto skaitu, loterijas dalībnieks kampaņā tiek reģistrēts vienu reizi.
6.6. Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē.
6.7. Loterijas organizators neatbild par:
6.7.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.7.2. Sekām, kas radušās nepareizas klienta kartes “Paldies” izmantošanas vai citām
dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti 200
(divi simti) laimētāji, kuri katrs saņems balvā Maxima “Paldies” naudu 10,00 EUR
(desmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic 6.2. punktā norādītās darbības.
8.2. Veikalu Maxima klienta kartes “Paldies” maksa ir 0,99 EUR (nulle eiro, 99 eiro centi).
8.3. Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav.
9.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks tiek reģistrēts dalībai loterijā no 2017. gada 14. marta līdz 2017. gada 10.
aprīlim:
9.1.1. Iepērkoties laika periodā no 2017. gada 14. marta līdz 2017. gada 20. martam,
dalībnieks piedalās pirmajā nedēļas izlozē 2017. gada 22. martā;
9.1.2. Iepērkoties laika periodā no 2017. gada 21. marta līdz 2017. gada 27. martam,
dalībnieks piedalās otrajā nedēļas izlozē 2017. gada 29. martā;
9.2.1. Iepērkoties laika periodā no 2017. gada 28. marta līdz 2017. gada 03. aprīlim,
dalībnieks piedalās trešajā nedēļas izlozē 2017. gada 05. aprīlī;
9.2.2. Iepērkoties laika periodā no 2017. gada 04. aprīļa līdz 2017. gada 10. aprīlim,
dalībnieks piedalās ceturtajā nedēļas izlozē 2017. gada 12. aprīlī.

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikti no visiem reģistrētajiem loterijai atbilstošajiem pirkumiem pēc
nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
10.2. Laimētāji tiks izlozēti 2017. gada 22., 29. martā, 05. un 12. aprīlī plkst. 15:00 SIA
“SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu
un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
10.3. Katrā izlozē tiks noteikti 50 (piecdesmit) laimētāji, kuri katrs saņems balvā Maxima
“Paldies” naudu 10,00 EUR (desmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
10.4. SIA “SOMESE Baltic” veic izlozi starp Maxima sagatavotiem un SIA “SOMESE Baltic”
nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to “Paldies” karšu īpašnieku kontu
identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti loterijai pēc atbilstošo preču iegādes. Pēc izlozes
SIA “SOMESE Baltic” informē Maxima par izlozētajiem “Paldies” karšu īpašnieku kontu
identifikācijas numuriem, un Maxima veic laimējušo “Paldies” karšu īpašnieku
identificēšanu un informēšanu un publicē informāciju par laimētājiem interneta mājas
lapā www.maxima.lv.
10.5. Izlozēs piedalās katrs 9. punktā noteiktajā termiņā reģistrētais pirkums, kas atbilst
loterijas noteikumiem.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Pēc katras izlozes laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.maxima.lv 3 (trīs) darba dienu
laikā.
11.2. Pilns saraksts ar laimētāju vārdiem, uzvārdu pirmajiem burtiem un “Paldies” kartes
numuriem tiks publicēts mājas lapā www.maxima.lv un www.fazermaizes.lv 2017. gada
17. aprīlī.
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Maxima 3 (trīs) darba dienu laikā pēc laimētāju publicēšanas nosūtīs informāciju par
laimestu, nosūtot SMS vai e-pastu uz noradīto telefona numuru vai e-pasta adresi, kas
atrodami klienta kartes “Paldies” kartes datu bāzē uz izlozes veikšanas brīdi.
12.2. Laimests – Maxima “Paldies” kartes nauda 10,00 EUR (desmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā
tiks ieskaitīta automātiski laimētāja “Paldies” kartes kontā 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc katras izlozes.

12.3. Balvas netiks mainītas pret kādu citu balvu, sūtītas pa pastu vai izmaksātas skaidrā naudā.
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 10.
maijam, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A, Rīgā, LV-1024
rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Fazer Latvija”, SIA “Momentum Rīga” un SIA
“SOMESE Baltic” darbinieki.
14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav
tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA “Fazer Latvija”
īpašumā.
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības
Inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.maxima.lv.

Pielikums Nr. 1
Produktu saraksts.
EAN kods

Nosaukums

4750212901485

Dzīvā Sēklu doniņas 280g

4750212901515

Dzīvā Doniņas ar aprikozēm un dzērvenēm 280g

4750212901294

Dzīvā Griķu maize 300g

4750212901508

Dzīvā Sēklu maize, lielā 500g

4750212900365

Dzīvā Sēklu maize 250g

4750212900372

Dzīvā Saulespuķu maize, pusīte 250g

4750212900839

Dzīvā Saulespuķu maize 500g

4750212900389

Dzīvā Šķiedrvielu maize 250g

4750212901256

Dzīvā Pilngraudu maize 400g

