Loterijas”Jungle un Mežezers ziemas loterija” noteikumi
1. Loterijas organizētājs:
1.1. SIA LIVONIA, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003215226, juridiskā adrese:
Lāču iela 10, Cēsis, LV-4101
2. Loterijas norises teritorija:
2.1. Loterija norisinās visā Latvijas teritorijā
3. Loterijas norises laiks:
3.1. Loterijas norises laiks ir sākot no 01.12.2017. līdz 02.01.2018.
4. Balvu fonds:
4.1. Balvu fondā ietilpst:
4.1.1. 3 (trīs) galvenās balvas- Samsung Galaxy A5 (2017) mobilie telefoni zelta
krāsā (kopējā balvu vērtība 1076,98 Eur ar pvn )
4.1.2. 10 (desmit) mēneša balvas- atpūtas kompleksa “Žagarkalns” dāvanu karte4 personām, 3 stundas, ar iekļautu pilna inventāra un pacēlāja nomu, 40 Eur
vērtībā, derīgu līdz 31.12.2018.( kopējā balvu vērtība 400 Eur ar pvn)
4.1.3. 50 (piecdesmit) uzņēmuma balvas- Uzņēmuma “Livonia” dāvanu grozs(Mežezers, Mežezers Rose, BiFresh bērzu sulas, Jungle dzēriens, Sulas
Limonāde, BiFresh) ( kopējā balvu vērtība 750,01 Eur ar pvn)
5. Prognozētais dalībnieku skaits:
5.1. Loterijā plānotais dalībnieku skaits ir 150 000 (simt piecdesmit tūkstoši), kas
reģistrēsies 6.punktā norādītajos veidos, un no kuriem tiks izlozēti:
5.1.1. 3 (trīs) laimētāji, kuri katrs saņems 1(vienu) Samsung Galaxy A5, (2017)
mobilo telefonu, zelta krāsā
5.1.2. 10 (desmit) laimētāji, kuri katrs saņems 1 ( vienu ) dāvanu karti no atpūtas
kompleksa “Žagarkalns”
5.1.3. 50 (piecdesmit) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) uzņēmuma “Livonia”
dāvanu grozu.
6. Loterijas prece:
6.1. -Mežezers 0.75ml EAN 4750108005006
-Mežezers Zelta 0.75ml EAN 4750108005181
-Mežezers Rose 0.75ml EAN 4750108001190
- Jungle ar zemeņu garšu 0.75ml EAN 4750108005167
- Jungle ar tropisko augļu garšu 0.75ml EAN 4750108005143
- Jungle ar aveņu garšu 0.75ml EAN 4750108005389
- Jungle ar ābolu, cidoniju garšu EAN 4750108005419
7. Piedalīšanās noteikumi:
7.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2017. gada 1.decembra līdz 2018. gada 2.
janvāra 09:00:00, jebkurā veikalā, vienā pirkuma reizē (ar vienu čeku) jāiegādājas

vismaz 1 (viens) dzēriens no “Mežezers” zīmola un vismaz 1 (viens) dzēriens no
Jungle zīmola.
7.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks reģistrējas loterijai kādā no sekojošajiem
veidiem:
7.2.1. Reģistrējoties mājaslapā www.livonia.lv bez maksas un norādot sekojošu
informāciju: Vārds, Uzvārds, vecums, čeka numurs, kontakttālrunis, e-pasts,
veikals, kurā iegādāti loterijas produkti.
7.2.2. Nosūtot īsziņu uz tālruni 22476609 šādā formā, ievērojot atstarpi starp
vārdiem:
MEZEZERS_Vecums_Vārds_Uzvārds_Čeka numurs_Veikals
Piemērs: MEZEZERS 36 Anna Liepa 123456 Rimi
Maksa par īsziņas nosūtīšanu līdz 14 eur centiem (ieskaitot PVN) (Bite, LMT, Tele2)
7.3 .Pirkumam ir jābūt izdarītam reģistrācijas periodā no 2017. gada 1. decembra līdz
2018. gada 2. janvāra 09:00:00. Ja laimesta gadījumā tiek uzrādīts pirkuma čeks ar
atbilstošu čeka numuru, bet pirkums nav veikts reģistrācijas periodā, balva netiek
izsniegta.
7.4 .Pirkuma čekiem, kuros ir nekonkrēti norādīta loterijas prece, neiekļaujot produkta pilno
nosaukumu, piemēram “Dzērieni”, loterijā drīkst reģistrēties tikai gadījumā, ja ir izpildīts
viens no sekojošajiem nosacījumiem:
6.3.1
Čeka otrā pusē ir precizējums no pārdevēja – produktu pilnais nosaukums,
pārdevēja paraksts un veikala zīmogs;
6.3.2
Papildus čekam ir izsniegta stingrās uzskaites kvīts jeb čeks, kurā atšifrēts
produkta pilnais nosaukums un svars. Laimesta gadījumā, laimētājam būs jāuzrāda
pirkuma čeks un stingrās uzskaites kvīts jeb čeks.
7.5. Pirkuma čeks obligāti jāsaglabā līdz 2018. gada 5. februārim, kā pierādījums par
dalību loterijā, saņemot balvas.
7.6. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
7.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas produktu pirkumu
un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku. Visi čeki, kuri nebūs unikāli, tiks dzēsti.
7.8. Viens cilvēks (viens tālruņa numurs) var laimēt tikai vienu balvu visās izlozēs.
7.9. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts
un loterijā piedalās tas čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
8. Dalībnieka ieguldījums:
8.1. Dalībniekam ir jāreģistrējas loterijai, kādā no 6. punktā norādītajiem veidiem:
Internetā – bez maksas; sūtot īsziņu līdz 0.14 EUR. Īsziņas cena ir atkarīga no
dalībnieka izvēlētā operatora pieslēguma veida.
8.2. Visus izdevumus, kas rodas loterijas dalībniekam saistībā ar īsziņas nosūtīšanu,
sedz dalībnieks pats.
9. Reģistrēšanās termiņi:
9.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam ir jāiegādājas preces un jāreģistrē čeks 6. punktā
norādītajos veidos no 2017. gada 1. decembrim līdz 2018. gada 2. janvāra 09:00:00
10. Laimētāju noteikšana:

10.1. Laimētāji tiks noteikti, pēc nejaušības principa, no visām saņemtajām reģistrācijām,
2018. gada 2. janvārī 12:00, SIA Livonia telpās, Cēsīs, Lāču ielā 10, 2. stāvā.
10.2. Izlozē piedalās katrs 8. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais
pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
11. Laimētāju paziņošana:
11.1. Pilns laimētāju saraksts un katras balvas ieguvējs tiks paziņots mājaslapā
www.livonia.lv un uzņēmuma Facebook kontā @livoniacesis 2018. gada 2. janvārī
līdz 23:59
11.2. Ar katru laimētāju loterijas organizators sazināsies personiski.
12. Laimesta saņemšana:
12.1. Lai vienotos par balvas saņemšanu, laimējušajai personai ir iespējams arī pašai
sazināties ar loterijas rīkotājiem pa tālruni 64122527, darba dienās no 9:00 līdz
17:00, bet ne vēlāk kā līdz 5. februārim.
12.2. Lai saņemtu balvu, laimējušajai personai ir jāuzrāda laimējušo pirkuma čeku, kurā ir
precīzi un skaidri salasāma informācija, un personu apliecinošu dokumentu.
12.3. Ja loterijas laimētāji nevar uzrādīt personas apliecinošos dokumentus un pirkuma
čeku, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar loterijas laikā veikto
reģistrāciju, vai neatbilst loterijas piedalīšanās noteikumiem, balva netiek izsniegta.
12.4. Pēc mēneša vai uzņēmuma balvas drīkst ierasties laimētāja pilnvarota persona,
kurai jāuzrāda laimētāja personu apliecinošs dokuments vai tā kopija un laimējušais
pirkuma čeks.
12.5. Loterijas laimētāji apstiprina balvas saņemšanu, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu.
12.6. Balvas pēc 5. februāra vairs netiks izsniegtas.
12.7. Balvas netiek izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas laimētājam.
12.8. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2018. gada 5. februārim, paliek uzņēmuma SIA
“Livonia” īpašumā.
13. Pretenzijas un to izskatīšana:
13.1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018.
gada 9. februārim, iesniedzot SIA “Livonia” Lāču ielā 10, Cēsīs, LV-4101 rakstisku
iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un uz tām tiks sniegta atbilde 10 darba dienu laikā.
14. Dalības aizliegums:
14.1. Loterijā aizliegts piedalīties uzņēmuma SIA “Livonia” darbiniekiem. Ja šis noteikums
tiek pārkāpts un par kādu no laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties
izlozē, balva paliek uzņēmuma SIA “Livonia” īpašumā.

