Preču loterijas
“Azur Ziemassv tku sp le Laimes rats un loterija”
noteikumi
1. PREČU IZPLAT T JS:
1.1.Loterijas preču izplatīt js ir SIA “MD Galerija Azur”, reģistr cijas nr.:
40003610754, juridisk adrese: Rīga, Maz Rencēnu iela 1, LV-1073.
2. LOTERIJAS ORGANIZ T JS:
2.1. SIA „Triple Bounce”, reģistr cijas nr.: 40003955598, juridisk adrese:
Tērbatas iela 49/51-9, Rīga, LV – 1011, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. SIA "MD Galerija Azur", Maz Rencēnu iela 1, Rīga, Latvija.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises s kuma datums ir 2017. gada 10. decembris. Loterijas norises
beigu datums ir 2018. gada 13. janv ris.
5. BALVU FONDS:
5.1. Balvu fonds Azur Ziemassvētku spēlei Laimes rats:

Skaits (gb)

Vien bas
v rt ba
(EUR bez
PVN)

Atpūtas parks Lielpilsēta d vanu karte,
izlietošanas termiņš: 28.02.2018.

180

6.00

6.00

1080.00

SIA MD Galerija Azur d vanu karte, izlietošanas
termiņš: 31.05.2018.

50

10.00

10.00

500.00

10

20.00

20.00

200.00

13
11
7
38
38
70
1000

4.90
2.50
3.23
0.83
0.83
0.83
0.30

5.93
3.03
3.91
1.00
1.00
1.00
0.36

77.08
33.28
27.36
38.16
38.16
70.30
364.94

22

8.56

10.36

228.00

Balvas (Azur Ziemassv tku sp lei Laimes rats)

SIA MD Galerija Azur d vanu karte, izlietošanas
termiņš: 31.05.2018.
Mugursoma
Sveces ar dekoru
Sporta ūdens pudeles
Mīkst rotaļlieta Ziemeļbriedis
Pleds
Cepure rūķa
Konfekte Piparkūku vafeļu torte, 40g
Konfekte Seren de, 1 kg (1kg = aptuveni 112
konfektes, kop konfektes: 2464 konfektes)
KOP :

Vien bas
v rt ba
(EUR ar
PVN)

Kop j
v rt ba
(EUR ar
PVN)

2657.27

5.2. Balvu fonds Azur Ziemassvētku loterijai:
Balvas (Azur Ziemassv tku loterijai)
Dīv ns
SIA MD Galerija Azur d vanu karte, izlietošanas
termiņš: 31.05.2018.
KOP :

Skaits (gb)

Vien bas
v rt ba
(EUR bez
PVN)

Vien bas
v rt ba
(EUR ar
PVN)

Kop j
v rt ba
(EUR ar
PVN)

1

53.72

65.00

65.00

10

30.00

30.00

300.00
365.00

6. PIEDAL ŠAN S NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos Loterij , laika posm no 2017. gada 10. decembra līdz 2018.
gada 7. janv rim, j veic pirkums vismaz 30 EUR vērtīb k d no MD Galerija
Azur veikaliem, izņemot MD Galerija Azur telp s esošaj SIA Rimi Latvia un
j saglab pirkuma čeks. Pirkuma čeks ir j uzr da MD Galerija Azur
inform cijas centr .
6.1.1. Pircēji, kuri ir uzr dījuši čeku MD Galerija Azur inform cijas
centr , iegūst tiesības piedalīties Azur Ziemassvētku spēlē Laimes
rats, kur iegūst uzreiz garantētu balvu.
6.1.2. Pircēji, kuri ir uzr dījuši čeku MD Galerija Azur inform cijas
centr un aizpilda inform cijas centr saņemtu loterijas kuponu,
nor dot taj čeka nr., v rdu un uzv rdu un kontaktinform ciju,
iemet šo kuponu turpat esošaj loterijas urn , iegūst tiesības
piedalīties Azur Ziemassvētku loterijas balvu izlozē.
6.2. Pirkuma summ netiek ieskaitīti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstr d jumi
un medikamenti.
6.3. Lai piedalītos Loterij dalībniekam ir j veic pirkums, inform cijas centr
j uzr da čeks vai j uzr da čeks un j aizpilda loterijas kupons līdz 2018. gada
7. janv rim plkst. 21:00.
7. DAL BNIEKU IEGULD JUMS:
7.1. Lai piedalītos loterij dalībniekam j veic 6.punkt nor dītas darbības.
7.2. Papildus izdevumi par dalību loterij dalībniekiem nav.
8. LOTERIJAS IZLOZES:
8.1. Azur Ziemassvētku spēles Laimes rats garantēt s balvas izlozes notiek katru
dienu no plkst. 10:00 līdz 21:00 period no 2017. gada 10. decembra līdz
2018. gada 7. janv rim.
8.1.1. Azur Ziemassvētku spēles Laimes rata izlozes tiks veiktas,
dalībniekiem piedaloties spēlē, tas ir, griežot laimes ratu un pēc
nejaušības principa iegūstot balvu. Balvas saņēmējs ir zin ms
Azur Ziemassvētku spēles Laimes rats spēles laik .

8.2. Azur Ziemassvētku loterijas izloze tiek veikta 2018. gada 11. janv rī plkst.
12:00.
8.2.1. Azur Ziemassvētku loterijas laimēt ji tiks noteikti pēc nejaušības
principa, uz vietas izlozējot dalībnieku kartītes no loterijas urnas.
8.2.2. Azur Ziemassvētku loterijas izlozē tiks izlozēti papildu 2 (divi)
rezerves balvu ieguvēji galvenai balvai – dīv ns, un papildu 2
(divi) rezerves balvu ieguvēji balvai - MD Galerija Azur 30 EUR
d vanu karte, gadījumam, ja prim rie balvu ieguvēji nespēs
pier dīt dalību Loterij . Rezerves laimēt ji tiks ierakstīti protokol ,
bet netiks izziņoti. Rezerves laimēt ji saņems tiesības uz balvu
rindas secīb , k d tie tiks izlozēti.
8.3. Visas izlozes notiks SIA "MD Galerija Azur" telp s (inform cijas centr ),
Maz Rencēnu iela 1, Rīga, Latvija.
8.4. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zin ms, bet tiek prognozēts,
ka Loterij piedalīsies 3500 (trīs tūkstoši pieci simti) dalībnieku. Azur
Ziemassvētku spēlē Laimes rats visi laimes rata lauciņi laimē. Ja spēlē
Laimes rats beidzas k da no balv m, šī balva tiek aizvietota ar k du no cit m
balvu fonda balv m. Aptuven s iespējas laimēt Azur Ziemassvētku loterijas
izlozē ir 11:3500.
8.5. Azur Ziemassvētku loterijas balvu ieguvēji tiks publicēti veikala m jas lap
http://www.azur.lv/
un
MD
Galerija
Azur
Facebook
kont
https://www.facebook.com/GalerijaAzur/ ne vēl k k divu dienu laik pēc
izlozes.
9. BALVU SAŅEMŠANA:
9.1. Azur Ziemassvētku spēles Laimes rats dalībnieki saņem laimēto balvu uzreiz
pēc dalības spēlē Laimes rats, tas ir, laimes rata griešanas.
9.2. Azur Ziemassvētku loterijas laimēt jiem, ir j sazin s ar preču izplatīt ju MD
Galerija Azur līdz 2018. gada 26. janv rim pa t lruni 67716711 vai e-pastu
info@azur.lv, lai vienotos par balvas saņemšanu. Loterijas uzvarēt jam
balvas saņemšanai j uzr da personu apliecinošs dokuments un čeks par
pirkumu k d no MD Galerija Azur veikaliem, izņemot Rimi Latvia, kura
numurs tika nor dīts loterijas kupon .
9.3. Uzr dot 9.2. punkt minētos dokumentus, Loterijas laimēt ji un balvu
nodrošin t js paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas
saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, laimēt js nevar
vērsties pie Loterijas rīkot jiem un balvu nodrošin t jiem ar pretenziju par
balvu.
9.4. Ja Loterijas laimēt ji nevar uzr dīt pirkuma čeku, kura numurs nor dīts
loterijas kupon , vai redzam inform cija nesakrīt ar izlozēto, balva netiek
izsniegta.
9.5. Loterijas laimēt ji balvas varēs saņemt līdz 2018. gada 26. janv rim. Pēc
2018. gada 26. janv ra balvas vairs netiek izsniegtas.

9.6. Ja Azur Ziemassvētku loterijas laimēt ji līdz 2018. gada 26. janv rim ir
pieteikušies, bet nav ieradušies pēc laimētaj m balv m, viņi zaudē savu
Loterijas laimēt ju statusu, un balvas bez jebk das kompens cijas paliek
loterijas preču izplatīt ja īpašum .
9.7. Ja laimēt ji nepiesak s balv m līdz 2018. gada 26. janv rim, iespēja saņemt
balvu p riet pie rezervistiem ar kuriem sazin s loterijas organizatori.
Rezervistiem ir iespēja saņemt balvas līdz 2018. gada 5. febru rim. Ja līdz
noteiktajam datumam rezerves laimēt ji nav ieradušies pēc laimētaj m
balv m tie zaudē savu Loterijas laimēt ju statusu, un balvas bez jebk das
kompens cijas paliek loterijas preču izplatīt ja īpašum .
9.8. Loterijas rīkot ji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem
zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Ar balvu saņemšanu saistītie
papildu izdevumi, kas nav nor dīti šajos noteikumos, piemēram, transporta
izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
10. PRETENZIJAS UN TO IZSKAT ŠANA
10.1. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi j sūta rakstiski Loterijas
rīkot jiem SIA „Triple Bounce” (Tērbatas iela 49/51, Rīga, LV-1011) līdz
2018. gada 5. febru rim ar nor di Loterija „Azur Ziemassvētku spēle Laimes
rats un loterija”, pilnīb izkl stot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot
dokumentus vai to kopijas, uz kur m ir atsauces pretenzij . Pretenzijas, kas
iesniegtas pēc 2018. gada 5. febru ra, neizraisa juridiskas sekas.
10.2. Loterijas rīkot ji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laik
pēc saņemšanas.
11. LOTERIJAS R KOT JU UN DAL BNIEKU TIES BAS:
11.1. Loterijas rīkot ju un Loterijas dalībnieku tiesības un pien kumi ir noteikti tikai
šajos Loterijas noteikumos.
11.2. Rekl mas materi los pieejamajai inform cijai par Loteriju ir tikai informatīvs
raksturs.
11.3. Loterijas rīkot jiem ir tiesības vienpusēji p rtraukt Loteriju un balvu
izsniegšanu gadījumos, ja iest jas nep rvaramas varas apst kļi. Š d gadījum
Loterijas rīkot ju pien kums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un
azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par
Loterijas p rtraukšanu.

12. DAL BAS AIZLIEGUMS:
12.1. Loterij nedrīkst piedalīties SIA „Triple Bounce” un SIA “MD Galerija Azur”
darbinieki, ko balvu ieguvēji apstiprina, parakstot pieņemšanas - nodošanas
aktu par balvas saņemšanu. Gadījum , ja tiek konstatēts, ka nor dīto uzņēmumu
darbinieks piedal s Loterij , viņam balva netiek izsniegta.
13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprin tiem loterijas
noteikumiem iespējams iepazīties http://www.azur.lv/ m jas lap .

_________________
Eduards Dubovickis
SIA Triple Bounce
24.11.2017.

