Momentloterijas “Tirdzniecības centra “Domina” rudens loterija!” noteikumi

1. “Tirdzniecības centra “Domina” rudens loterija!” dāvanu karšu loterija ir patērētāju spēle (turpmāk
tekstā Loterija), kas notiek no 2016. gada 20. oktobra līdz 2016. gada 14. novembrim, un kuru
organizē AS “RCL”, reģistrācijas Nr. 40003431006, juridiskā adrese: Brīvības iela 40 – 40a, Rīga,
LV – 1050, Latvija – turpmāk Loterijas rīkotāji.
2. Loterijas preču pārdevēji ir SIA “EfTEN Domina”, reģistrācijas Nr. 40103990157, juridiskā adrese:
Blaumaņa 5A-2, Rīga, LV-1011, Latvija – turpmāk tekstā Pārdevēji.
3. Loterijas norises sākuma datums ir 2016. gada 20. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2016.
gada 14. novembris.
3.1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preci kādā no T/C “Domina Shopping” veikaliem (skatīt
1.pielikumu) un piedalīties Momentloterijā un samainīt pirkšanas dokumentu – čeku pret
momentloterijas kartīti, turpmāk tekstā – kartiņa, pret balvu, ir no 2016. gada 20. oktobra līdz
2016. gada 14.novembrim.
4. Loterijas dalībnieks: ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot šo noteikumu
7. punktā minētās personas.
5. Loterijas norises vieta ir tirdzniecības centrs “Domina Shopping” (Ieriķu iela 3, Rīga, Latvija).
6. Loterijā nevar piedalīties: SIA “EfTEN Domina” darbinieki, tās franšīzes ņēmēji un viņu darbinieki,
AS “RCL” darbinieki, kā arī minēto uzņēmumu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis,
māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem). Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu
darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.
6.1. Loterijā nevar piedalīties, ja pirkšanas dokumentā – čekā ir pirktas sekojošas preces: tabakas
izstrādājumi, alkohols, medikamenti, azartspēles, kā arī banku transakcijas.
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz kādu no balvām - dāvanu kartes iegūšanu, no 2016. gada
20. oktobra līdz 2016. gada 14. novembrim ir jāveic pirkums, kādā no tirdzniecības centra Domina
Shopping veikaliem (skatīt.1. pielikumu) ar pirkuma vērtību vismaz 30,00 EUR, pirkuma čeku
summa nevar tikt dalīta.
8. Momentloterijā būs pieejamas kopā 36 000 kartiņas (trīsdesmit seši tūkstoši), no kurām 35 896
(trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit sešas) būs tukšas kartiņas, bet 104 (viens simts
četrās) kartiņās būs viena no divām balvām. Attiecīgi veidojot proporciju 104 : 36000.
8.1. Pēc Loterijas preces iegādes vismaz 30,00 EUR (trīsdesmit euro, 00 centi) vērtībā, dalībnieks
dodas uz momentloterijas stendu, kurš atradīsies pie restorāna “Vairāk Saules”, tur uz vietas
esošajām stenda darbiniecēm būs jāuzrāda čeks par pirkumu summu vismaz 30,00 EUR (trīsdesmit
euro, 00 centi) vērtība, kurš dos tiesības pie šī stenda izvēlēties 1 (vienu) momentloterijas kartiņu,
kurai būs nokasāms virsslānis. Loterijas stenda darbinieki uz izmantotajiem čekiem virsū uzspiedīs
zīmogu, tādejādi apliecinot, ka šis dokuments ir jau izmantots un vairāk momentloterijā nevar
piedalīties.
8.1.1. Nokasot kartiņas virsslāni, būs pieejama informācija par laimestu sekojošā veidā:
 Kartiņās, kuras ieguvējs laimēs balvu “Dāvanu karte”, zem nokasāmā virsslāņa būs attēlots
“Dāvanu karte 500€ vērtībā” vai “Dāvanu karte 10€ vērtībā”.
 Nevinnējušās kartiņās, kurās nebūs laimējis balvu būs rakstīts: “Paldies! Jums veiksies
nākamreiz”.
8.1.2. Ar 1 (vienu) laimējušu kartiņu iespējams saņemt tikai 1 (vienu) laimēto balvu.
8.2. Apmaiņā pret laimējušo kartiņu, balva tiks izsniegta turpat uz vietas loterijas stendā.
9. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, nebūs ierobežots.
10. Viens dalībnieks Loterijā var piedalīties vairākkārt un laimēt vairākas balvas, tikai veicot atkārtotu
Loterijas pirkumu tirdzniecības centrā “T/C Domina Shopping” un atkārtoti saņemot par to pirkšanas
dokumentu – čeku.
11. Laimējušās kartiņas dalībniekam netiek izsniegtas atpakaļ, tās paliek loterijas stendā pie
tirdzniecības centra pārstāvja. Nelaimējušās kartiņas dalībniekam tiks atdotas atpakaļ.

12. Balvu fonds:
Balva
500 EUR dāvanu karte
10 EUR dāvānu kartes

Skaits
4
100

13. Kopējā laimesta fonda vērtība ir 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi), kopā 104 (viens simts un
četras) balvas.
14. Kopējais prognozējamais loterijas dalībnieku skaits: 36 000 (trīsdesmit seši tūkstoši).
15. Loterijas dalībniekiem ar dalību Loterijā nav saistītu papildu izdevumu, izņemot Loterijas preces
iegādi.
16. Loterijā nepiedalās pirkšanas dokumenti – čeki, kuri ir laboti, kopēti, svītroti un bojāti.
17. Uzvarētāji kartiņas varēs apmainīt pret balvām līdz 2016. gada 14. novembrim. Pēc 2016. gada 14.
novembra balvas netiks izsniegtas un tās pāries Pārdevēju īpašumā.
18. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot
balvas. Ar balvu saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek apmaksāti. Balvas apmaiņa
pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
19. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas
noteikumi.
20. Balvas netiek izsniegtas vai kuras laimētāji neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek
atlīdzināta naudā un balvas pāriet Pārdevēju īpašumā un Pārdevēji var rīkoties ar šīm balvām pēc
saviem ieskatiem.
21. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvas izsniegšanu gadījumos, ja
iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Izložu
un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
22. Jebkādas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/ vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – AS
”RCL” (Brīvības iela 40 – 40a, Rīga, LV – 1050, Latvija) līdz 2016. gada 4. decembrim ar norādi
“Tirdzniecības centra “Domina” rudens loterija!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu,
pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
23. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja
loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas
kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības
un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
24. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams
iepazīties mājas lapā www.domina-shopping.lv

1. PIELIKUMS
TC “Domina Shopping” Akcijā piedalās šādi veikali:
@home, 4F, Adidas, Reebok, Aleksandra, Apranga, Atslegu serviss, Audimas, Aibe, Bastion,
Benu Aptieka, Berkonti, Bite, Calzedonia, CCC, CharliePizza, City Men & Women, Clean Control,
Coffee Inn, Colloseum, Costa Coffee, Crocs, Daniele Donati, Danija, De Bourrage, Denim Dream,
Denimo, Dino Zoo, Douglas, Drogas, Ecco, Eiropas Apavi, Elche, Elegants, Esotiq, Este,
Euronics, Euroskor, Evelatus, Gabi, Gan Bei, Garmin, GEOX, Gerry Weber, Golden Saga, GUAM,
Guess, H & M, INGLOT, Intimissimi, Jahonts, Kebabs Fix, KidzOne, Kolonna Day SPA, Kristiana,
Kuoshi, Laiks, Lattelecom, Latvijas Pasts, Lauku Bauda, Lauma lingerie, Lee Cooper, Lego,
LEVI'S, LIDO, Lindex, Lloyd, LMT, m.s. Line, Maya, Mayoral, Meta, Meta Men, MEYER Menswear,
Mon Tresor, Monton, Mosaic, Mothercare, My Fitness, Narvesen, New Yorker, NS King, Olympic
Casino, Optio, Orange, ORSAY, Pandora, Pasaules Optika, Paviljons, Pierre Cardin, Polaris,
Premier Dead see, RcR, Reserved, Rotaļu parks, Sala, Salamander, Salon+ (frizētava), Samsonite,
Sportland, Stenders, Sunset Fashion Men, Šūšanas ateljē, T Shirt Store, Tabakas Nams, Tamaris,
Tele2, Tendence, The Body Shop, The Shoes Store, Timebar, Tommy Hilfiger, Top Shop, Toy's
Planet, Triumph, United Colors of Benetton, Upearl, V.O.V.A., Vairāk Saules, Valters un Rapa,
Vynoteka, X Jeans, XS Rotaļlietas, Rio Verti, BB1, BAKER NUTRITION, I Robot, Lieliska Dāvana,
Nestle, Soprano, X-Presents

