Preču loterijas „Apturi mirkli ar Mentos!” noteikumi.
1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA „Daisena Latvia” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6,
Rīga, LV-1073).
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA „BSMS“, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003471367, juridiskā adrese: Dēļu iela 4-8, Rīga, LV1004, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visos veikalos Latvijas Republikas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 5.11.2018-30.01.2019.
5. BALVAS:
5.1. 4 balvas – Huawei P20 128GB tālrunis melns (vienas balvas vērtība 538.995 EUR)
5.2. 100 balvas – bezvadu telefona lādētājs (vienas balvas vērtība 5,8322 EUR)
5.3. 200 balvas – Mentos selfijstiks (vienas balvas vērtība 0.25 EUR)
5.4. Balvu kopējā vērtība – 2789.20 EUR
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2018.gada 5.novembra līdz 2019.gada 28. janvārim, dalībniekam
jebkurā no Latvijas Republikā esošajiem veikaliem jāiegādājas jebkurš Mentos un/vai Meller produkts
vismaz 1 EUR vērtībā (produktu sarakstu skatīt pielikumā nr.1).
6.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks no 2018.gada 5.novembra plkst. 00:01 līdz 2019.gada
28.janvārim plkst. 23:59 var reģistrēties loterijai sekojošā veidā:
6.2.1.
6.2.2.

reģistrējoties mājas lapā www.mentosakcija.lv norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, vecumu,
čeka numuru, pilsētu.
reģistrējoties loterijai dalībnieks piekrīt sekojošu personas datu apstrādei, loterijas vajadzībām:
vārds, uzvārds, tālruņa numurs, pirkuma čeka numurs.

6.3.

Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018.gada 20.februārim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā
saņemot balvas.

6.4.

Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli un atbildīs 6.1. punktā minētājai kartībai, piedalīsies
izlozē.

6.5.

1(vienu) pirkuma čeku var reģistrēt tikai 1(vienu) reizi.

6.6.

1(viens) dalībnieks var laimēt tikai 1(vienu) viena veida balvu.

6.7.

Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.

6.8.

Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.

6.9.

Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārtīgi, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas noteikumiem
atbilstoša produkta pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.

6.10. Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
6.11. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.11.1.
6.11.2.

ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt;
ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka
numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;

6.11.3.

ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka;

6.11.4.

ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.

6.12. Akcijas organizators neatbild par:
6.12.1.

Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies, iegādājoties akcijas produktu vai saņemot
balvu;

6.12.2.

Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieku vainas dēļ radušām
neprecizitātēm;

6.12.3.

Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija,
bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 4000 (četri tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti 4 (četri)
laimētāji, kuri saņems balvu - Huawei P20 125GB tālruni, 100 (viens simts) laimētāji, kuri saņems balvu –
bezvadu telefona lādētāju, 200 (divi simti) laimētāji, kuri saņems balvu - Mentos selfijstiku.
8. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
8.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 6.2. punktā norādītajā veidā no 2018.gada 5.novembris plkst. 00:01 līdz
2019.gada 28.janvārim m plkst. 23:59.
9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1 Iknedēļas, balvu izlozes notiks 2018.gada 19.novembrī, 3., 17., decembrī, 2019.gada 2.14, 29. janvārī,
plkst. 16:00 SIA „BSMS” telpās, Rīgā, Dēļu 4-8, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas
pārstāvi.
9.2 2018.gada 19.novembra izlozē tiks izlozētas balvas: 20 (divdesmit) bezvadu telefona lādētāji, 40
(četrdesmit) Mentos selfijstiki, nosakot laimētājus starp reģistrācijām, kas veiktas no 2018.gada 5.
novembra līdz 18.novembra plkst. 23:59.
9.3 2018.gada 3.decembra izlozē tiks izlozētas balvas: 1 (viens) Huawei P20 128GB tālrunis, 20 (divdesmit)
bezvadu telefona lādētāji, 40 (četrdesmit) Mentos selfijstiki, nosakot laimētājus starp reģistrācijām, kas
veiktas no 2018.gada 19 novembra līdz 2.decembra plkst. 23:59.
9.4 2018.gada 17.decembra izlozē tiks izlozētas balvas: 1 (viens) Huawei P20 128GB tālrunis, 15
(piecpadsmit) bezvadu telefona lādētāji, 30 (trīsdesmit) Mentos selfijstiki, nosakot laimētājus starp
reģistrācijām, kas veiktas no 2018.gada 3.decembra līdz 16.decembra plkst. 23:59.

9.5 2019.gada 2.janvāra izlozē tiks izlozētas balvas: 15 (piecpadsmit) bezvadu telefona lādētāji, 30 (trīsdesmit)
Mentos selfijstiki, nosakot laimētājus starp reģistrācijām, kas veiktas no 2018.gada 17.decembra līdz
2019.gada 1.janvāra plkst. 23:59.
9.6 2019.gada 14.janvāra izlozē tiks izlozētas balvas: 1 (viens) Huawei P20 128GB tālrunis, 15 (piecpadsmit)
bezvadu telefona lādētāji, 30 (trīsdesmit) Mentos selfijstiki, nosakot laimētājus starp reģistrācijām, kas
veiktas no 2019.gada 2.janvāra līdz 13.janvāra plkst. 23:59.
9.7 2019.gada 29.janvāra izlozē tiks izlozētas balvas: 1 (viens) Huawei P20 128GB tālrunis, 15 (piecpadsmit)
bezvadu telefona lādētāji, 30 (trīsdesmit) Mentos selfijstiki, nosakot laimētājus starp reģistrācijām, kas
veiktas no 2019.gada 14.janvāra līdz 28.janvāra plkst. 23:59.
9.8 Izlozes notiks no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, automātiksi izmantojot SIA
„BSMS” izstrādāto loteriju programmatūru „B-data”. Personas datu apstrādes reģistrācijas numurs 006421.
9.9 Izlozē piedalās katrs 8. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas
noteikumiem.
10.

11.

LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Laimētāji tiks publicēti 1 (vienas) darba dienas laikā pēc katras izlozes mājas lapā www.mentosakcija.lv
10.2.

Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.mentosakcija.lv 2019.gada 30.janvārī

10.3.

Visi laimētāji tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot SMS uz loterijā reģistrēto mobilā tālruņa
numuru 3 darba dienu laikā pēc izlozes.

LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Uz laimestu varēs saņemt SIA “BSMS” Rīgā, Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004 vai ar SIA “BSMS” tirdzniecības
pārstāvja starpniecību lielākajās Latvijas pilsētās. Laimētāji savai balvai varēs pieteikties, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, loterijas produkta pirkuma čeku un parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
11.2. Balvas laimētājiem ir jāizņem līdz 2019.gada 20.februārim
11.3.

Ja balva netiek izņemta līdz 2019.gada 20.februārim , tā paliek preču SIA „Daisena Latvia”, īpašumā.

11.4. Laimesti netiks mainīti pret citām balvām vai izmaksāti skaidrā naudā.
11.5. Laimestu saņemšana var radīt personām šādus papildus izdevumus:
11.5.1. Maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu.
11.5.2. Citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
12.

13.

PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019.gada 10.februārim,
iesniedzot SIA „BSMS” Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004, Rīga rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks
izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no
rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
DALĪBAS AIZLIEGUMS:

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Daisena Latvia”, SIA „BSMS“ darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un
par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek
preču izplatītāja SIA „Daisena Latvia” īpašumā.
14.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami
www.mentosakcija.lv
14.2. Vispārīgu informāciju par loteriju būs pieejama arī pa tālruni 26478686 darba dienās no plkst. 10:00 līdz
16:00.
14.3. Reklāmas materiālos norādītajiem attēliem ir informatīva nozīme.

Pielikums Nr.1
EAN
87108156
46041142
80896784
80957454
80930648
80993353
87108019
87108026
87333268
87333442
87311396
87333114
8723400758518
8723400782100
8723400782087

Produkta nosaukums
Konf. Īriss ar šok.MELLER, 38g
Konf. Īriss ar šok. MELLER, 38g x 3
Košļ.gumija Mentos Pure Fresh Strawberry 30gX10
Košļ.gumija Mentos Pure Fresh Spearmint 30gX10
Košļ.gumija Mentos Pure Fresh Bubble Gum 30gX10
Košļ.gumija Mentos Pure Fresh Lemonade 30gX10
Košļājamā konfekte MENTOS Mint, 38g
Košļājamā konfekte MENTOS Fruit, 38g
Koš.kon.MENTOS Sour mix, 40g
Koš.kon.MENTOS Mix on the Beach, 37,5g
Košļājamā konfekte MENTOS Rainbow, 37g
Koš.kon.MENTOS Say Hello, 37,5g
Koš. konf. MENTOS Rainbow 3X40g
Koš.konf. MENTOS Fruit ,mais 160gx7
Koš.konf. MENTOS MINT,mais 160gx7

