Preču un pakalpojumu loterijas
“Gatavojies skolai kopā ar T/C "Sjuzanna”” noteikumi.
1. PREČU IZPLATĪTAJS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:
1.1. SIA "ARUNA", Reģistrācijas numurs: 42403021347, adrese: Dārzu iela 29, Rēzekne.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA "ARUNA", Reģistrācijas numurs: 42403021347, adrese: Dārzu iela 29, Rēzekne.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek tirdzniecības centrā ( turpmāk T/c ) "Sjuzanna", Dārzu ielā 29, Rēzeknē.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2020. gada 20. jūlija līdz 2020. gada 4. septembrim plkst. 18:00.
5. BALVU FONDS:
5.1. Laimesta nosaukums: Portatīvais dators Dell Inspiron 3582 Blue 15.6 N4000 4GB 500GB RU
W10Skaits: 1gb.; Vērtība: 360.99 euro; Kopīgā vērtība: 360.99 euro;
5.2. Laimesta nosaukums:T/c "Sjuzanna" dāvanu karte;
Skaits: 5 gb.; Vērtība: 20.00 euro; Kopīgā vērtība: 100 euro;
Derīguma termiņš: 05.09.2020. - 04.02.2021.
5.3. Laimesta nosaukums: T/c "Sjuzanna" dāvanu karte;
Skaits: 10 gb.; Vērtība 10.00 euro; Kopīgā vērtība: 100.00 euro;
Derīguma termiņš: 05.09.2020. - 04.02.2021.
5.6. Balvu fonda kopējā vērtība ( ar PVN ) – 560.99 EURO (Pieci simti sešdesmit euro un
deviņdesmit deviņi centi).
6. INFORMĀCIJA PAR LOTERIJAS DALĪBNIEKA IZREDZĒM. LAIMĒT:
6.1. Loterijas dalībnieka iespējas laimēt laimestu atkarīgs tieši no kopējā pastāvīgo klientu reģistrēto
cilvēku skaita un veiktajiem pirkumiem, kuri piedalīsies loterijā. Kopējais loterijas dalībnieku
skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka pavisam, visas loterijas laikā, tiks veikti 1050
pirkumu 50.00 euro vērtībā. Tātad, loterijas dalībnieka iz redzes laimēt kādu no balvām ir
1 pret 66.
7. LOTERIJAS NORISES KĀRTĪBA UN PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI•
7.1. Lai piedalītos loterijā, personai jābūt T/c "Sjuzanna" klienta kartes īpašniekam.
7.2. Dalībnieks saņems loterijas kuponu par katriem 50.00 euro ( divus loterijas kuponus par 100.00
euro, utt. ), ko pircējs būs iztērējis vienas iepirkšanās laikā no 2020. gada 20. jūlija līdz 2020.
gada 31. augustam plkst. 18:00. Loterijas kuponu var saņemt pie kasiera tikai pirkuma veikšanas
brīdī.
7.3. Saņemot loterijas kuponu, dalībniekam nepieciešams ierakstīt klienta kartes numuru, ar kuru tika
veikts pirkums un kurš ir nepieciešams, lai identificētu loterijas dalībnieku gadījumā, ja viņš ir
laimējis kādu no laimestiem. Papildus klienta kartes numuram loterijas biļetē tiek ierakstīts
tālruņa numurs, saziņai ar laimīgās loterijas biļetes īpašnieku.
7.4. Loterijas kuponu ir jāiemet, caurspīdīgā, aizzīmogotā kastītē.
7.5. Loterijas kupons netiek izsniegts, ja tiek iegādāta T/c "Sjuzanna" dāvanu karte.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāizpilda 7. punktā minētie nosacījumi, veicot loterijas
noteikumiem atbilstošu pirkumu.
8.2. Tieši ar dalību loterijā dalībniekam nav saistīti papildus izdevumi.
8.3. Laimesta saņemšana var radīt loterijas dalībniekiem izmaksas par ceļa izdevumiem, ierodoties
saņemt laimestu un nogādājot to izmantošanas vietā, izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko
lietošanu un citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
9.. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var piedalīties loterijā 7. punktā norādītājā veidā no 2020. gada 20. jūlija līdz
2020. gada 31. augustam plkst. 18:00.
10. LA I MĒTĀ JU NOTE IKŠA NA :
10.1. Loterijā piedalās katrs 7. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā veiktais pirkums, kas atbilst
loterijas noteikumiem.
10.2. Loterijas izloze norisināsies 2020. gada 4. septembrī plkst. 18:00, Tirdzniecības centra "Sjuzanna"
telpās, kuras atrodas, Dārzu ielā 29, Rēzeknē.
10.3. Izloze norisināsies pēc nejaušības principa, vispirms tiks nosaukta balva, kas tiks izlozēta, tad
izvelkot no loterijas kastes dalībnieka loterijas biļeti, tiks noteikts laimīgais uzvarētājs.
10.4. Informācija par laimestu tiks izsūtīta sms veidā katram laimīgajam dalībniekam individuāli uz
tālruņa numuru, kurš tika minēts izlozes biļetē vai arī ar dalībnieku sazināsies telefoniski.
10.5. Informācija par laimējušajām personām tiks publicēta 2020. gada 4. septembrī, tirdzniecības centra
"Sjuzanna" mājas lapā www.sjuzanna.lv, kā arī sociālajās vietnēs:
https://www.facebook.com/VeikalsSjuzanna
instagram: tc_sjuzanna, draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/tc-sjuzanna/,
vkontakte: https://vk.com/tc.sjuzanna, odnoklassniki: https://ok.ru/tc.sjuzanna
11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Laimestus var saņemt SIA "Aruna" telpās, Dārzu ielā 29, Rēzeknē. Saņemot laimestu ir
nepieciešams uzrādīt Tie "Sjuzanna" klienta karti, ar numuru, kurš tika izlozēts, kā noteiktā laimesta
uzvarētājs, kā arī uzrādīt personas apliecinošo dokumentu. Saņemt laimestus varēs no 2020, gada
5. septembra līdz 2021. gada 4. janvārim.
11.2. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu.
12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 4. janvārim,
iesniedzot SIA „ARUNA", Dārzu ielā 29, Rēzekne, LV-4601, rakstisku iesniegumu, pilnībā izklāstot
iebildumus un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 ( piecpadsmit )
kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nevar piedalīties SIA "ARUNA", darbinieki un viņu ģimenes locekļi.
13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu
šis aizliegums neattiecas.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Dalībnieki piekrīt, ka viņu iesniegtie dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu loterijas laiku, kā arī
pēc loterijas noslēguma saglabāti loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar
piemērojamiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
14.2. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt personu dalību loterijā, izlozes organizēšanu un laimētāju
noskaidrošanu un balvu izsniegšanu laimētājam.

14.3. Informācija un personas dati, ko loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību loterijā, tiek
apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību,
14.4. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja loterijas dalībnieki nav iepazinušies ar loterijas
noteikumiem vai tos neievēro vai pārkāpj to noteikumus.
14.5. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par loterijas dalībnieku nereģistrāciju loterijai, vai balvu
neizsniegšanu laimētājam, gadījumos, kad loterijas dalībnieks un laimētājs nav ievērojis vai ir pārkāpis
šos noteikumus vai loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja loterijas
rīkotājiem ar laimētāju nav izdevies sazināties no loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
14.6. Loterijas rīkotāju un loterijas dalībnieka tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos
noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.7. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības
Inspekcija, atrodami T/c „Sjuzanna" esošajā akcijas stendā un mājas lapā www.sjuzanna.lv.

Rēzeknē,
2020. gada 29. jūnijā.
SIA „ARUNA" valdes priekšsēdētājs

Atbildīgais par loterijas organizēšanu: Igors Isupovs.

