Loterijas noteikumi SIA “LATAKKO”
organizētajai loterijai “UEFA Europa League Final 2014”
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Preču izplatītājs: SIA “LATAKKO” (turpmāk tekstā – LATAKKO), reģistrācijas Nr.
40003219834, juridiskā adrese Mazā Nometņu 33, Rīga, LV-1002, Latvija.
1.2. Loterijas norises teritorija ir Latvijas Republikas teritorija.
1.3. Loterijas norises sākuma datums ir 2013. gada 7. oktobris. Loterijas norises beigu
datums ir 2014. gada 10. janvāris.
1.4. Loterijas dalībnieks var būt jebkura fiziskā persona (Latvijas Republikas pilsonis
vai nepilsonis “Pilsonības likuma” izpratnē), kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Viena
persona loterijā var piedalīties vienu reizi, attiecīgi vienu reizi reģistrējoties. Loterijā
nav tiesīgi piedalīties LATAKKO un „HANKOOK MASTER” tīkla veikalu darbinieki un
viņu ģimeņu locekļi.
1.5. Lai kļūtu par loterijas dalībnieku, nepieciešams:
1.5.1. no 2013. gada 7. oktobra līdz 2013. gada 31. decembrim iegādāties 1
komplektu (1 komplektā – 4 gabali) no šādiem LATAKKO izplatītā „HANKOOK” zīmola
riepu modeļiem (turpmāk tekstā – Pirkums):
 15-collīgi un lielāka izmēra modeļi: W605, W606, W409, W419, RW08, RW11,
W300, W310, RW06, RW09
jebkurā „HANKOOK MASTER” tīkla veikalā:
„HANKOOK MASTER” tīkla
dalībnieks, nosaukums
AINIMA PLUSS, SIA

Veikala adrese
Svelberģis, "Būdiņas'', Beļavas pagasts,
Gulbenes novads
Dzilnas 11, Gulbene

AR & AUTO, SIA

Lauku 14, Sigulda

AUTOLIETAS PRO, SIA

Ganību 107, Liepāja

BRIKS-F, SIA

E. Veidenbauma 3, Cesis

BRILJANTS, SIA

Maltas 49, Rīga

E.M.B.R., SIA

Liepājas 44, Preiļi

GRASE, SIA

Biķernieku 121, Rīga

REB PLUSS, SIA

Īslīces 10, Bauska

ĶIRŠLEJAS, ZS
LARKO-V, SIA

Meža 4b, Valka
Silva, "Ķiršlejas", Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads
"Cīrulīši", Vecpiebalgas pagasts,
Vecpiebalgas novads

MARTEKS, SIA

Brīvības 2e k.1, Jēkabpils

RIDNEKS, SIA

Austrumu 20, Ogre
1

SILAVAS GAM, SIA

Zemītes 2a, Kandava

TĪRUMKALNI 1, SIA

AUTO GTI, SIA

"Tīrumkalni", Jeru pagasts, Rūjienas novads
Jupatovka, "Autocentrs", Griškānu pagasts,
Rēzeknes novads
Akadēmijas 22, Jelgava

TOP TRANS, SIA

Rūpniecības 1, Tukums

HESTIJA, SIA

Sporta 7, Balvi

VALTERS & GR, SIA

Dammes iela 52a, Rīga
AUTO PLUS, SIA

G. Astras iela 5b, Rīga
Brīvības gatve 390a, Rīga
Kurbada iela 6, Rīga

1.5.2. pieteikt dalību loterijai no 2013. gada 7. oktobra līdz 2013. gada 31. decembrim:


pēc Pirkuma veikšanas šo loterijas noteikumu 1.5.1. punktā jebkurā minētā
veikalā, pārdevējs pircējam izsniedz Pirkuma čeku, ierakstot pietiekošu
identificējošu informāciju par preci uz Pirkuma čeka otras puses;



pircējs piesaka dalību loterijai, aizpildot anketa formu (turpmāk tekstā – anketa)
Interneta vietnē http://hankookmasters.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru, Pirkuma čeka numuru, Pirkuma čeka datumu un Preci identificējošu
informāciju.

1.5.3. Dalībnieks piekrīt, ka dalībnieka personas dati ir iesniegti un var tikt izmantoti
piedalīšanai loterijā.
1.5.4. Dalībniekam jāsaglabā Pirkuma čeks, lai saņemtu balvu.

2. Laimestu fonds
2.1. Laimestu fondu veido 1 balva, turpmāk tekstā – Balva, kurā ietilpst:


viena biļete futbola mačam „2014 UEFA Europa League Final”, kas notiks 2014.
gada 14. maijā „Juventus” stadionā, Turīnā, Itālijā;



vienvietīgais numurs divām naktīm – no 2014. gada 13. maija līdz 2014. gada
15. maijam (ieskaitot) – 4 zvaigžņu viesnīcā „Hotel Art Olympic”, Turīnā, Itālijā;



viena aviobiļete turp un atpakaļ pēc maršruta Rīga – Roma – Turīna – Roma –
Rīga: izlidošana no Rīgas 2014. gada 13. maijā, ielidošanā Turīnā 2014. gada
13. maijā, izlidošana no Turīnas 2014. gada 15. maijā, ielidošana Rīgā 2014.
gada 15. maijā.

2.2. Laimestu fonda summa ir vienāda ar summu LVL 497.96 (četri simti deviņdesmit
septiņi lati un deviņdesmit seši santīmi), kas ir ekvivalents EUR 708.53 (septiņi simti
astoņi eiro un 53 centi). Latvijas Bankas kurss: 0.702804.
2.3. Balvas laimētājs var izmantot Balvu tikai pats.
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3. Informācija par loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt
3.1. Loterijas dalībnieka iespējas laimēt ir atkarīgas no šī dalībnieka reģistrāciju skaita
1.5.1. punktā noteiktajā laika posmā un no dalībnieku īpatsvara kopējā reģistrēto
dalībnieku skaitā.
3.2. LATAKKO plāno piesaistīt aptuveni 500 dalībniekus. Tādējādi, loterijas dalībnieka
aptuvenās izredzes iegūt loterijas laimestu ir 1:500.

4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes
kārtība
4.1. Lai piedalītos loterijā loterijas dalībniekam ir jāizpilda šo loterijas noteikumu punktā
1.5. norādītie nosacījumi. Izlozē piedalās visas personas, kas atbilst šo loterijas
noteikumu 1.4. punkta prasībām, un kas laika posmā no 07.10.2013. līdz 31.12.2013.
ir aizpildījuši anketu Interneta vietnē http://hankookmasters.lv saskaņā ar šo loteriju
1.5.2. punktu.
4.2. Pieteikšanās loterijai ir veicama ne vēlāk kā līdz 2013. gada 31. decembra plkst.
24:00.
4.3. Visu loterijas dalībnieku, kuri aizpildīja anketus Interneta vietnē
http://hankookmasters.lv saskaņā ar šo loteriju 1.5.2. punktu, dati ar datorprogrammas
palīdzību tiks eksportēti vienā dalībnieku sarakstā. Katram loterijas dalībniekam tiks
piešķirts kārtas numurs.
4.4. Šo loterijas noteikumu 2.1. punktā minētais laimests tiks izlozēts 2014. gada 10.
janvārī plkst. 12.00, SIA “LATAKKO” biroja telpās, Mazā Nometņu ielā 33, Rīgā. Izloze
tiks veikta elektroniski, izmantojot nejaušas atlases rīku, t.i. programmātūru, kas ir
pieejama Interneta vietnē http://random.org. No šo loterijas noteikumu 4.3. punktā
minētā saraksta nejauši tiks izvēlēts 1 (viens) kārtas numurs, kuram atbilstošais
loterijas dalībnieks iegūs šo loterijas noteikumu 2.1. punktā minēto balvu.
4.5. Tiks noteikti 3 (trīs) rezerves uzvarētāji, kas to noteikšanas secībā ir tiesīgi saņemt
balvu, gadījumā, ja pirmais uzvarētājs nav izņemis balvu saskaņā ar šo loterijas
noteikumu 5.3. punktu, vai arī uzvarētājs atteiksies no balvas.

5. Loterijā laimējušas personas izsludināšanas kārtība un laimesta
saņemšana
5.1. Laimētājs tiks informēts personīgi izlozes izdarīšanas dienā, sazvanot viņu pa
anketā norādīto tālruņa numuru. Ja laimētāju nav iespējams sazvanīt ar pirmo reizi,
tad LATAKKO mēģinās sazvanīt laimētāju atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes
nākamo divu stundu laikā pēc pirmā mēģinājuma. Uzvarētāja vārds tiks paziņots 2014.
gada 10. janvārī Interneta vietnē http://hankookmasters.lv.
5.2. Laimestu būs iespējams saņemt LATAKKO birojā darba dienās no plkst. 10:00
līdz plkst. 16:00, Mazā Nometņu ielā 33, Rīgā, vai pēc laimētāja izvēles jebkurā
„HANKOOK MASTER” tīkla veikalā darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00.
Laimests tiek izsniegts, uzvarētājam uzrādot personu apliecinošu dokumentu un
Pirkuma čeku. LATAKKO ir tiesības pārbaudīt Pirkuma čekā norādīto datu atbilstību
anketā norādītajiem datiem. Viltoti vai sabojāti Pirkuma čeki, kurās nav iespējams
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pilnīgi vai daļēji salasīt datus, neatbilst šiem loterijas noteikumiem un nevar kalpot par
pamatojumu laimesta izsniegšanai.
5.3. Balvas izmaksa naudā nav pieļaujama. Ar balvu saņemšanu saistītie transporta
izdevumi netiek kompensēti. Balvu izņemšanas beigu termiņš ir 2014. gada 10.
februāris. Balva ir derīga laika posmā no 2014. gada 13. maija līdz 2014. gada 15.
maijam (ieskaitot).
5.4. LATAKKO nav atbildīgs par dalībnieka izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas
neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie loterijas noteikumi vai dalībnieka
sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies
sazināties no LATAKKO neatkarīgu iemeslu dēļ.
5.5. LATAKKO ir tiesības vienpusīgi pārtraukt balvas izsniegšanu gadījumos, ja
pārkāpti šie loterijas noteikumi un/vai nepārvaramas varas apstākļu iespaidā. Šādā
gadījumā LATAKKO pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju
un paziņot masu saziņas līdzekļos par loterijas pārtraukšanu.

6. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
6.1. Jebkuras pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot
iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir
atsauces pretenzijā.
6.2. Pretenzijas nosūtāmas līdz 17.01.2014., ieskaitot, uz SIA “LATAKKO” adresi Mazā
Nometņu ielā 33, Rīgā, LV-1002 ar norādi „UEFA Europa League Final 2014”.
6.3. LATAKKO izskata visas pretenzijas un atbild uz tām 14 dienu laikā pēc to
saņemšanas.

7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Gadījumā, ja laimētājs nepiesakās balvai līdz šo loterijas noteikumu 5.3. punktā
norādītajam termiņam, papildus izloze netiek veikta.
7.2. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas
noteikumiem iespējams iepazīties šo loterijas noteikumu 1.5.1. punktā minētajos
veikalos, kā arī Inernetā pēc adreses http://hankookmasters.lv/loterija.

Rīgā, 2013. gada 23. septembrī
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