Preču loterijas „Vichy 2016” noteikumi.
1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. AS „Aldaris”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003073627, juridiskā adrese: Tvaika iela
44, Rīga, LV-1005, 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 01.06.2016. līdz 31.08.2016.
5. BALVU FONDS:
5.1. Balvu fondā ietilpst 68’067 (sešdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit septiņas) balvas – 1 (viena)
Vichy Fresh Lemon & Lime 0,5 l tilpuma dzēriena pudele.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 6126,03 EUR (seši tūkstoši simtu divdesmit seši eiro,
03 eiro centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2016. gada 01. jūnija līdz 2016. gada 31. augustam
jebkurā veikalā Latvijas teritorija jāiegādājas vismaz 1 (viens) no Vichy Fresh 1,5 l tilpuma
dzērienu akcijas iepakojumiem ar sarkanu korķi un etiķeti ar norādi par loterijas norisi:
6.1.1. Vichy Fresh Lemon & Lime 1,5 l;
6.1.2. Vichy Fresh Orange & Mango 1,5 l;
6.1.3. Vichy Fresh Green Tea & Pomegranate 1,5 l;
6.1.4. Vichy Fresh Aloe Vera & Apricot 1,5 l.
6.2. Loterijā piedalās tikai dzēriena Vichy Fresh 1,5 l tilpuma akcijas iepakojumi ar sarkaniem
korķiem un etiķeti ar norādi par loterijas norisi.
6.3. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks pārliecinās vai ir laimējis – laimējuša Vichy
Fresh 1,5 l tilpuma dzēriena iepakojuma korķa iekšpusē ir atrodams uzraksts “XWINX”.
6.4. Loterijas ietvaros ir pieejami 272’266 (divi simti septiņdesmit divi tūkstoši divi simti
sešdesmit seši) dzēriena Vichy Fresh 1,5 l tilpuma akcijas iepakojumi ar norādi par
loterijas norisi, no kuriem:
6.4.1. 68’067 (sešdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit septiņi) laimīgie korķi ir ar uzrakstu
“XWINX”;
6.4.2. 204’199 (divi simti četri tūkstoši simtu deviņdesmit deviņi) korķi ir ar uzrakstu
“XXXXX”, kuri nelaimē.

6.5.Ar laimējušo dzēriena Vichy Fresh 1,5 l tilpuma iepakojuma korķi, dalībnieks dodas
apmainīt laimējušo korķi pret 1 (vienu) Vichy Fresh Lemon & Lime 0,5 l tilpuma dzēriena
pudeli kādā no zemāk norādītajām tirdzniecības vietām Latvijas Republikas teritorijā:
6.5.1. MAXIMA XX un XXX veikalu info centros;
6.5.2. PRISMA veikalos;
6.5.3. Elvi veikalos;
6.5.4. Mego veikalos;
6.5.5. Aibe veikalos;
6.5.6. Cenkuklubs.lv veikalos;
6.5.7. Lats veikalos;
6.5.8. VESKO veikalos.
6.6. Viens dalībnieks var piedalīties loterijā vairākkārt, veicot atkārtotu jebkura loterijas
produkta pirkumu, kas atbilst šiem loterijas noteikumiem.
6.7. Laimējušais dzēriena Vichy Fresh iepakojuma korķis jāsaglabā līdz balvas saņemšanas
brīdim.
6.8. Loterijas organizators neatbild par:
6.8.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.8.2. Sekām, kas radušās laimējušā korķa pazaudēšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas
dēļ radušām neprecizitātēm.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 272’266 (divi simti septiņdesmit divi tūkstoši divi
simti sešdesmit seši) dalībnieki, kas, izmantojot 6. punktā norādīto veidu, piedalīsies
loterijā, un no kuriem 68’067 (sešdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit septiņi) laimētāji saņems
1 (vienu) Vichy Fresh Lemon & Lime 0,5 l tilpuma dzēriena pudeli.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāveic 6. punktā norādītās darbības. Ar dalību loterijā
dalībniekiem nav papildus izdevumu.
9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var iegādāties loterijas produktu un piedalīties loterijā loterijas noteikumu 6.
punktā norādītājā veidā no 2016. gada 01. jūnija līdz 2016. gada 31. augustam.
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimestu ieguvēji tiks noteikti uzreiz pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma
veikšanas.
10.2. Loterijā piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā iegādātais Vichy Fresh
dzēriena iepakojums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

11.1. Lai saņemtu balvu, laimējušajai personai līdz 2016. gada 31. augustam jāapmaina
laimējušais korķis pret 1 (vienu) konkrētajā tirdzniecības vietā pieejamu Vichy Fresh
Lemon & Lime 0,5 l tilpuma dzēriena pudeli kādā no zemāk norādītajiem veikaliem
Latvijas Republikā:
11.1.1. MAXIMA XX un XXX veikalu info centros;
11.1.2. PRISMA veikalos;
11.1.3. Elvi veikalos;
11.1.4. Mego veikalos;
11.1.5. Aibe veikalos;
11.1.6. Cenkuklubs.lv veikalos;
11.1.7. Lats veikalos;
11.1.8. VESKO veikalos
11.2. Balvas pēc 2016. gada 31. augusta vairs netiks izsniegtas.
11.3. Balvas netiks izmaksātas naudā vai sūtītas pa pastu.
11.4. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2016. gada 31. augustam, paliek preču izplatītāja AS
„Aldaris” īpašumā.
12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2016. gada 07.
septembrim, iesniedzot SIA „SOMESE Baltic” Šķūņu ielā 6-5, Rīga, LV-1050, rakstisku
iesniegumu.
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības
Inspekcija, tiks publicēti mājas lapā www.vichy.lv.

