Preču loterijas
„Raffaello loterija 2016”
noteikumi
1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA „EUGESTA un Partneri”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003321238, juridiskā
adrese: Dzirciema iela 119 b, Rīga, LV-1055, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese:
Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 22.01.2016. līdz 13.05.2016.
5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no:
5.1.1. 300 (trīs simti) balvas – Raffaello konfekšu iepakojums. Viens iepakojums satur
100 Raffaello 10 gr konfektes;
5.1.2. 1 (viens) ceļojums uz Venēciju. Ceļojums paredzēts 2 (divām) personām. Ceļojumā
iekļauts:
5.1.2.1. Avio biļetes Rīga – Venēcija – Rīga ar vienu pārsēšanos. Ceļojumā iespējams
doties laika posmā no 2016. gada 01. aprīļa līdz 2016. gada 30. aprīlim,
norādītajos datumos iekļaujot izlidošanu un atgriešanos;
5.1.2.2. Nakšņošana 3 (trīs) naktis 4 (četru) zvaigžņu viesnīcā ar brokastīm;
5.1.2.3. Dāvanu karte vakariņām restorānā 150,00 (viens simts piecdesmit eiro, 00 eiro
centi) vērtībā.
5.1.3. 1 (viens) ceļojums uz Milānu. Ceļojums paredzēts 2 (divām) personām. Ceļojumā
iekļauts:
5.1.3.1. Avio biļetes Rīga – Milāna – Rīga. Ceļojumā iespējams doties laika posmā
no 2016. gada 15. aprīļa līdz 2016. gada 15. maijam, norādītajos datumos
iekļaujot izlidošanu un atgriešanos;
5.1.3.2. Nakšņošana 3 (trīs) naktis 4 (četru) zvaigžņu viesnīcā ar brokastīm;
5.1.3.3. Dienas karte 2 (divām) personām QC Termemilano SPA centrā,
apmeklējumam no 9:30 līdz 24:00, iekļaujot individuāli izvēlētu masāžu 50
(piecdesmit) minūšu garumā. SPA centrā ieeja atļauta tikai personām sākot
no 14 (četrpadsmit) gadu vecuma.
5.1.4. 1 (viens) ceļojums uz Romu. Ceļojums paredzēts 2 (divām) personām. Ceļojumā
iekļauts:
5.1.4.1. Avio biļetes Rīga – Roma – Rīga ar vienu pārsēšanos. Ceļojumā iespējams
doties laika posmā no 2016. gada 15. jūnija līdz 2016. gada 31. jūlijam,
norādītajos datumos iekļaujot izlidošanu un atgriešanos;
5.1.4.2. Nakšņošana 3 (trīs) naktis 4 (četru) zvaigžņu viesnīcā ar brokastīm;

5.1.4.3. Ieejas biļetes 2 (divām) personām RAINBOW MAGICLAND Romas izklaides
parkā, nodrošinot vilciena biļetes no Romas uz izklaides parku un atpakaļ.
5.2. Balvā nav iekļauta iebraukšanas vīzas vai iebraukšanas atļaujas organizēšana, transfērs no
lidostas uz viesnīcu.
5.3. Kopējā balvu fonda vērtība sastāda 6778,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit
astoņi eiro, 00 eiro centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2016. gada 22. janvāra līdz 2016. gada 08. maijam,
dalībniekam jebkurā tirdzniecības vietā Latvijas teritorijā jāiegādājas vismaz 1 (viens) no
sekojošiem Raffaello produktiem:
6.1.1. Raffaello 150 gramu iepakojums;
6.1.2. Raffaello 230 gramu iepakojums;
6.1.3. Raffaello 260 gramu iepakojums.
6.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks reģistrējas loterijai mājas lapā www.raffaello.lv
bez maksas, obligāti norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs, kontakta
tālrunis.
6.1. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.2. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2016. gada 27. maijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību
loterijā, saņemot balvas.
6.3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.4. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.5. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas
produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
6.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
6.8. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.9. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.9.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.9.2. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem,
papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.9.3. ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.10. Akcijas organizators neatbild par:
6.10.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai
saņemot balvu;
6.10.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ
radušām neprecizitātēm;
6.10.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta
reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.11. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA „SOMESE Baltic”
datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725).

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 4 000 (četri tūkstoši) dalībnieku, kas, izmantojot 6. punktā
norādīto veidu, reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēts:
7.1.1. 1 (viens) laimētājs, kurš saņems ceļojumu uz Venēciju;
7.1.2. 1 (viens) laimētājs, kurš saņems ceļojumu uz Milānu;
7.1.3. 1 (viens) laimētājs, kurš saņems ceļojumu uz Romu;
7.1.4. 300 (trīs simti) laimētāji, kuri katrs saņems Raffaello konfekšu iepakojumu.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas loterijai 6. punktā norādītajā veidā,
reģistrējoties mājas lapā www.raffaello.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekam nav papildus izdevumu.
9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai noteikumu 6. punktā norādītajā veidā no 2016. gada 22.
janvāra līdz 2016. gada 08. maijam:
9.1.1. Reģistrējoties no 2016. gada 22. janvāra līdz 2016. gada 14. februārim, dalībnieks
piedalās pirmajā izlozē 2016. gada 15. februārī;
9.1.2. Reģistrējoties no 2016. gada 15. februāra līdz 2016. gada 08. martam, dalībnieks
piedalās otrajā izlozē 2016. gada 09. martā;
9.1.3. Reģistrējoties no 2016. gada 09. marta līdz 2016. gada 08. maijam, dalībnieks
piedalās trešajā izlozē 2016. gada 09. maijā.
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot
laimētājus ar datora programmas palīdzību.
10.2. Laimētāji tiks izlozēti 2016. gada 15. februārī, 09. martā un 09. maijā plkst. 11:00 SIA
„SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūnu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu
un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi:
10.2.1. Katrā izlozē tiks noteikti 100 (viens simts) laimētāji, kas iegūs Raffaello
iepakojumu;
10.2.2. 2016. gada 15. februāra izlozē tiks noteikts laimētājs, kurš iegūs ceļojumu uz
Venēciju;
10.2.3. 2016. gada 09. marta izlozē tiks noteikts laimētājs, kurš iegūs ceļojumu uz Milānu;
10.2.4. 2016. gada 09. maija izlozē tiks noteikts laimētājs, kurš iegūs ceļojumu uz Romu.
10.3. Izlozēs piedalās katrs 9. punktā noteiktajos pieteikšanas termiņos reģistrētais pieteikums,
kas atbilst loterijas noteikumiem.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāji tiks publicēti 5 (piecu) darbdienu laikā pēc katras izlozes.
11.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.raffaello.lv 2016. gada 13. maijā.

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Lai saņemtu Raffaello iepakojumu, laimētājam darba dienās no plkst.13:00 līdz
plkst.17:00 līdz 2016. gada 27. maijam jāierodas SIA „SOMESE Baltic” biroja telpās,
Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
12.2. Ārpus Rīgas dzīvojošie Raffaello iepakojumu laimētājiem ir iespēja pietiekties balvas
saņemšanai pa pastu. Pietikšanās notiek sazinoties ar SIA “SOMESE Baltic” elektroniski,
iesūtot savu balvas saņemšanas pieteikumu uz e-pastu info@somese.lv ar sekojošu saturu
līdz 2016. gada 27. maijam:
12.2.1. rakstiski e-pastā norādot savu vārdu, uzvārdu un brīvā formā izsakot vēlmi saņemt
laimēto balvu pa pastu, norādot saņemšanas pasta adresi. Raffaello iepakojums tiks
sūtīts kā ierakstīts sūtījums uz laimētāja pieteikuma e-pastā norādīto pasta adresi;
12.2.2. pievienojot e-pasta pielikumā laimējušā pirkuma čeka kopiju, kurā ir skaidri
redzama vismaz viena loterijas produkta pirkums.
12.3. Lai saņemtu ceļojumu uz Venēciju, laimētājam darba dienās no plkst.13:00 līdz
plkst.17:00 līdz 2016. gada 11. martam jāierodas SIA „SOMESE Baltic” biroja telpās,
Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Laimētājam ierašanās brīdī jāizvēlas ceļojuma
datumi laika posmā no 2016. gada 01. aprīļa līdz 2016. gada 30. aprīlim, norādītajos
datumos iekļaujot izlidošanu un atgriešanos.
12.4. Lai saņemtu ceļojumu uz Milānu, laimētājam darba dienās no plkst.13:00 līdz plkst.17:00
līdz 2016. gada 25. martam jāierodas SIA „SOMESE Baltic” biroja telpās, Šķūņu ielā 6,
5. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu
(pasi vai ID karti). Laimētājam ierašanās brīdī jāizvēlas ceļojuma datumi laika posmā no
2016. gada 15. aprīļa līdz 2016. gada 15. maijam, norādītajos datumos iekļaujot
izlidošanu un atgriešanos.
12.5. Lai saņemtu ceļojumu uz Romu, laimētājam darba dienās no plkst.13:00 līdz plkst.17:00
līdz 2016. gada 20. maijam jāierodas SIA „SOMESE Baltic” biroja telpās, Šķūņu ielā 6,
5. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu
(pasi vai ID karti). Laimētājam ierašanās brīdī jāizvēlas ceļojuma datumi laika posmā no
2016. gada 15. jūnija līdz 2016. gada 31. jūlijam, norādītajos datumos iekļaujot izlidošanu
un atgriešanos.
12.6. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu.
12.7. Ja kāds no ceļojuma laimētājiem būs nepilngadīga persona, kas nav sasniegusi 18
(astoņpadsmit) gadu vecumu balvas izmantošanas brīdī, laimētājs balvu varēs izmantot
tikai vecāku vai aizbildņa pavadībā. Ja kā pavadonis būs cita pilngadīga persona, tai
nepieciešama laimētāja vecāku vai aizbildņa notariāli apstiprināta pilnvara.
12.8. Raffaello iepakojumi, kas netiek izņemti līdz 2016. gada 27. maijam, kā arī ceļojumi, kas
netiek izņemti saskaņā ar 12.3., 12.4. un 12.5. punktos noteiktajiem termiņiem, paliek
preces izplatītāja SIA “EUGESTA un Partneri” īpašumā.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2016. gada 03.
jūnijam, iesniedzot SIA „SOMESE Baltic” birojā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā,
Rīgā, LV-1050 rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “EUGESTA un Partneri” un SIA “SOMESE Baltic”
darbinieki.
14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav
tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “EUGESTA un Partneri” īpašumā.
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības
Inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.raffaello.lv.

