SIA “Tērvete food”
“Preču loterijas „ Druvas saldējuma jubilejas momentloterija” noteikumi.
Loterijas atļaujas Nr. 6852

Ievērojot valstī noteikto kārtību un likumdošanu:
Izdots saskaņā ar Saeimā ir pieņemtu un Valsts
prezidenta izsludinu šādu likumu “Preču un pakalpojumu loteriju likums”,2003.gada 19.jūnijs,spēkā no 01.01.2004..,
Latvijas Vēstnesis, 101, 08.07.2003Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 14.08.2003.

Loterijas organizētājs:
SIA “Tērvete food”, reģ. nr. 43603079521, juridiskā adrese: Kuldīgas šoseja 4, Druva, Saldus nov.,
LV-3862.
1. Momentloterijas norises teritorija:

Momentloterija notiek Saldējuma veikalā,Kuldīgas šoseja 4, Druva, Saldus nov., LV-3862.
2. Momentloterijas norises laiks: no 07.06.2021. līdz 31.08.2021.
3. Balvas:
3.1.Momentloterijas balvu fondā ietilpst šādas balvas:
Balva

Skaits

Vaniļas saldējums kakao glāzītē
Velosipēds
Saldējuma karote
Kopā

14817
3
180
15000

1 balvas vērtība,
EUR ar PVN
0,121
373,50
4,31

Kopējā vērtība
EUR ar PVN
1792,86
1120,50
775,80
3689,16

4. Momentloterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība
4.1.Lai kļūtu par momentloterijas dalībnieku, nepieciešams iegādāties saldējumu saldējuma
veikalā Druva vismaz 8 EUR ar PVN vērtībā, pirkuma čeks jāsaglabā.
4.2.Saldējuma veikalā būs reklāmas materiāli ar informāciju par to, ka notiek momentloterija, kā
arī adrese, kur pircējs var iepazīties ar noteikumiem:
Pērc Druvas saldējumu un piedalies momentloterijā! Laimē velosipēdu vai saldējumu! Visi
laimesti laimīgi.
4.3.Pie kases pircējs izvelk momentloterijas kartiņu un nokasa no tās slāni, kas aizklāj laimestu,
lai noskaidrotu, kuru no balvām ir laimējis. Kāda balva minēta kartītē, tādu pircējs var saņemt
veikalā pie kases, uzrādot pirkumu čeku par saldējuma iegādi vismaz 8 EUR vērtībā. (loterijā
piedalās tikai to pirkumu čeki, kuru čeka datums sakrīt ar akcijas perioda datumu).
4.4.Momentloterijas kartītēs ar atbilstošā piktogramma iekrāsota tumši zilā krāsā laimētā balva.
(Saldējums, saldējuma karote vai velosipēds).

4.5.Balvu var saņemt Druvas veikalā pie kases.
4.6.Balvas apmaiņa naudas izteiksmē netiek pieļauta;
4.7.Organizētājs nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja nav ievēroti
momentloterijas noteikumi;
4.8.Lai piedalītos momentloterijā, pirkums jāveic laika posmā no 2021. gada 7. jūnija līdz 2021.
gada 31.augustam;
4.9.Organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt momentloterijas norisi un balvu izsniegšanu
gadījumus, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Organizatora pienākums ir
informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par
momentloterijas norises pārtraukšanu.
5. Prognozētais dalībnieku skaits
5.1. Plānots, ka minētajā momentloterijā piedalīsies aptuveni 15000 dalībnieku. Visas
momenloterijas lozes ir pilnas. Loterijā piedalās pirmie 15000 pircēji.
6. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
6.1. Jebkuras pretenzijas šīs momentloterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot

iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir
atsauces pretenzijā;
6.2. Pretenzijas nosūtāmas 10 dienu laikā pēc momentloterijas norises beigām SIA “Tērvete

food”, Kuldīgas šoseja 4, Druva, Saldus nov., LV-3862.
6.3. Momentloterijas organizētājs izskata visas pretenzijas un atbild uz tām 15 darba dienu laikā

pēc to saņemšanas.
7. Dalības aizliegums
7.1. Loterijā nedrīkst piedalīties saldējuma veikala darbinieki, kā arī SIA „Tērvete food” darbinieki

un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek atklāts šāds gadījums, balva netiek izsniegta un
paliek organizētāja rīcībā.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem
iespējams iepazīties www.tervetefood.lv mājas lapā.

