Izlozes “Nomaini un laimē” noteikumi.
1. Akcijas preču izplatītājs ir SIA AGA, uzņēmuma reģistrācijas Nr.40003068518,
juridiskā adrese: Katrīnas iela 5, LV-1045, Rīga, Latvija - turpmāk Akcijas
rīkotāji.
2. „Nomaini un laimē” preču loterija (turpmāk tekstā Akcija), kas notiek no 2018.
gada 10. aprīļa līdz 2018. gada 3. jūlijam, kuru organizē SIA „IDEA Riga”,
uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003428059, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 36-31,
LV-1011, Rīga, Latvija.
3. Akcijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Akcijas rīkotāji,
saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju,
un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem.
4. Akcijas norises teritorija – jebkurā SIA AGA gāzu centrā visā Latvijas Republikas
teritorijā. (Pielikums nr.1)
5. Akcijas norises sākuma datums ir 2018. gada 10. aprīlis. Akcijas norises beigu
datums ir 2018. gada 3. jūlijs. Periods, kurā iespējams nopirkt Akcijas preces un
pieteikt savu dalību akcijā ir no 2018. gada 10. aprīļa plkst. 00:01 līdz 2018. gada
30. jūnijam plkst. 23:59.
6. Akcijas prece: Gāzes balons Propāns 60Pluss (tilpums 41 L / 17 kg gāzes).
7. Akcijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Akcijā, ievērojot
saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Akcijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā
norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Akcijā.
9. Lai piedalītos Akcijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 10. aprīļa
līdz 2018. gada 30. jūnijam plkst. 23:59, jānodod sarkanais gāzes balons (tilpums
50 L / 21 kg gāzes) un jāiegādājas jaunā tipa gāzes balons Propāns 60Pluss
(tilpums 41 L / 17 kg gāzes) par akcijas cenu – 25 EUR, ieskaitot PVN, jebkurā
SIA AGA Gāzu centrā visā Latvijas Republikas teritorijā (Pielikums nr.1) vai
jāpasūta gāzes balons mājaslapā http://my.aga.lv/propāns/. Reģistrācija loterijai
notiek pēc apmaksas veikšanas SIA AGA Gāzu centrā vai piegādes brīdī.

9.1. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas
reģistrācijas loterijā nepiedalās.
9.2. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, veicot atkārtotu gāzes balona
nomaiņu.
9.3. Loterijas organizators neatbild par:
9.3.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties
akcijas produktu vai saņemot balvu;
9.3.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka
vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
10.Balvu fonds:
10.1. 3 (trīs) balvas – 17 kg gāzes Propāns 60+ balonā (tilpums 41 L / 17 kg
gāzes) gada garumā bez maksas, katra 21,69 EUR vērtībā, ieskaitot PVN.
10.1.1.
Katrs laimētājs var samainīt gāzes balonu bez maksas ne vairāk kā
3(trīs) reizes, gada laikā.
10.2.

Kopējā balvu fonda vērtība ir 195,21 EUR, ieskaitot PVN.

11. Balvas tiks izlozētas SIA „IDEA RIGA” biroja telpās, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā
36-31, 7. stāvā, ietverot pārstāvi no Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcijas. Izloze notiks 1 (vienu) reizi.
Izloze Reģistrēšanās
Izlozes
Rezultātu
Balvas
Balvas veids
periods
datums
publicēšana saņemšanas
s datums
periods
1

10.04.30.06.2018.
plkst. 23:59

02.07.2018. 03.07.2018.
plkst.15:00

No 03.07.
17 kg gāzes
līdz
Propāns 60+
03.08.2019. balonā (tilpums 41
L / 17 kg gāzes)
gada garumā bez
maksas

11.1. Izlozē laimestiem tiks izlozēti papildu 5 (pieci) rezerves laimētāji
gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību akcijā.
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skaits,
gab.
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Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves
laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
11.2. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa, 1 (vienā) izlozē
02.07.2018., kopā izlozējot 3 laimētājus un 5 (piecus) rezerves laimētājus no
visām saņemtajām reģistrācijām ar datora programmas palīdzību. Kopējais
akcijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka akcijā
piedalīsies 300 (trīs simti) dalībnieku. No tiem tiks izlozēti 3 laimētāji.
11.3. Aptuvenās laimesta izredzes: 300: 3
12.Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
12.1. Akcijas dalībnieka izdevumi par akcijas produktu iegādi ir 25,00 EUR
vērtībā, ieskaitot PVN.
12.2. Piedalīšanās loterijā var radīt šādus izdevumus:
12.2.1.
ceļa izdevumus loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma
veikšanai un/vai loterijas laimesta saņemšanai;
12.2.2.
laimesta lietošanas vai izmantošanas izdevumus;
12.2.3.
citus izdevumus, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālā
ieskata un nepieciešamības.
13. Laimētāju vārdi un uzvārdi tiks publicēti mājaslapā http://my.aga.lv, 03.07.2018.
13.1. Piedaloties Akcijā, Akcijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem
noteikumiem un ka akcijas rīkotāji SIA „AGA”, SIA „IDEA Riga”, un to
norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu
ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai http://my.aga.lv, kā arī laimestu
izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju
noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
14. Lai saņemtu balvu, akcijas uzvarētājiem, jāierodas SIA „AGA” gāzu centrā, kurā
tika veikta reģistrācija (pielikums nr.1) ņemot līdzi personu apliecinošu
dokumentu (pasi vai auto vadītāja apliecību) un Akcijā reģistrētu čeku ar
atbilstošu numuru, kas atbilst šiem loterijas noteikumiem, vai piesakot piegādi
dzīvesvietā pa tālruni 80005005.
14.1. Akcijas rīkotāji trīs darba dienu laikā pēc izlozes sazināsies, nosūtot
ziņu, ar akcijas uzvarētājiem uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru vai e-pasta
adresi.
14.2. Akcijas uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar akcijas
rīkotājiem pa tālruni 67280125 darba dienās no 10.00 līdz 17.00 un vienoties
par balvas saņemšanu
14.3. Ja laimētājs nepieteiksies balvai līdz 2018. gada 5. septembrim, laimesta
ieguvējs zaudēs tiesības saņemt balvu.
15.Saņemot laimētās balvas, akcijas laimētāji un akcijas rīkotāji, paraksta balvas

pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie akcijas rīkotājiem ar
pretenziju par balvu.
16.Akcijas rīkotāji neatbild par iespējamajiem balvu ieguvējam radītajiem
zaudējumiem, kas tam radušies, lietojot balvu.
17. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas un izlozes norisi līdz
2018. gada 2. jūlijam, iesniedzot SIA „IDEA Riga”, Rīgā, Kr. Barona ielā 36-33,
LV-1011 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un atbilde akcijas
dalībniekam tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskā iesnieguma
saņemšanas dienas.
18. DALĪBAS AIZLIEGUMS: Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „IDEA Riga”, SIA
“AGA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par
kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē,
laimētā balva paliek preču loterijas pasūtītāja SIA “AGA” īpašumā.

