Loterijas “Lielā pavasara tīrīšana kopā ar Omniva” noteikumi

1. Pakalpojumu sniedzējs
SIA “Omniva”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103527192, juridiskā adrese Baltā iela 1b, Rīga, LV-1055,
Latvija.
2. Loterijas organizētājs
SIA “Omniva”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103527192, juridiskā adrese Baltā iela 1b, Rīga, LV-1055,
Latvija.
3. Loterijas norises teritorija
Loterija notiek visā Latvijas teritorijā klientiem, kas sūtījumu saņemšanai izmanto Omniva pakomātu tīklu.
4. Loterijas norises laiks
Loterijas norises laiks ir no 23.03.2020. līdz 14.04.2020.
5. Balva
5.1 Loterijai ir 3 (trīs) galvenās balvas:
•
•
•

IRobot Roomba 966 – 465,00 EUR (četri simti sešdesmit pieci eiro un 00 centi) ar PVN
HOBOT 268 robots logu mazgātājs – 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centi) ar PVN
Bezvadu putekļu sūcējs SpeedPro Max Aqua, Philips – 559,99 EUR (pieci simti piecdesmit deviņi
eiro un 99 centi) ar PVN.

5.2. Balvu kopējā vērtība sastāda 1374,99 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit četri eiro un 99
centi) ar PVN.
6. Piedalīšanās noteikumi
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika posmā no 2020. gada 23. marta plkst. 08:00 līdz 2020.
gada 9. aprīļa plkst. 23:59 ir jāsaņem sūtījums kādā no Omniva, SIA pakomātiem un jāveic reģistrācija
mājaslapā www.omnivaakcija.lv. Kā sūtījuma saņemšanas veids ir jāizvēlas “Pakomātu piegāde” un
noformētajam sūtījumam ir jāatbilst Omniva pakomātu sūtījumu izmēriem. Loterijā iespējams piedalīties,
gan saņemot sūtījumu, kas noformēts Omniva e-vidē, gan saņemot sūtījumu no Latvijas vai ārvalstu
interneta veikaliem.
6.2. Reģistrēšanās process: lai piedalītos loterijā, dalībniekam ir nepieciešams doties uz mājaslapu
www.omnivaakcija.lv un aizpildīt reģistrēšanās formu, kurā ir jānorāda savu vārdu, uzvārdu, mobilā
telefona numuru un e–pasta adresi, lai dalībnieks tiktu reģistrēts loterijas izlozē. Reģistrāciju dalībnieks
var veikt jau pirms ir saņēmis 1 (vienu) sūtījumu Omniva pakomātā, taču tas ir jāizņem līdz 2020. gada
9. aprīļa 23:59. Katrs saņemtais sūtījums Omniva pakomātā sniedz dalībniekam lielāku iespēju tikt pie
laimesta. Ja dalībnieks ir saņēmis tikai vienu sūtījumu, tā tiks uzskatīta par vienu lozi, savukārt, ja
dalībnieks saņēmis 2 (divus) sūtījumus, tad dalībniekam pienākas divas lozes. Sekojošā aritmētiskā
progresijā tiek rēķināts nākamo ložu skaits.
6.3. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā personas datu apstrādei loterijas ietvaros.
7. Prognozētais dalībnieku skaits
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 10 000 (desmit tūkstoši) dalībnieku, kuri atbilst un rīkojas saskaņā
ar 6.1. punktā noteiktajiem nosacījumiem, automātiski tiek reģistrēti loterijai un nav lūguši atsaukt savu
reģistrāciju loterijai, un no kuriem tiks izlozēti 3 (trīs) SIA “Omniva” balvu laimētāji.
8. Dalībnieku ieguldījums
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic darbības 6. punktā minētajā veidā.
8.2. Dalība loterijā nerada tās dalībniekam papildu izdevumus.
8.3. Visus ar laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veic loterijas organizētājs.
9. Pieteikšanās termiņš
SIA Omniva  Baltā iela 1B, Rīga, LV-1055  Tel: 27042424  info@omniva.lv

Dalībnieks dalībai loterijai tiek pieteikts automātiski, ja dalībnieks laika periodā no 23.03.2020. plkst. 8:00
līdz 09.04.2020. plkst. 23:59 ir izņēmis sūtījumu no Omniva pakomāta.
10. Laimētāja noteikšana
14.04.2020. plkst. 13:00 tiks noteikti 3 (trīs) galveno balvu (IRobot Roomba 966, HOBOT 268 robots-logu
mazgātājs un Bezvadu putekļu sūcējs SpeedPro Max Aqua, Philips) laimētāji.
Izloze notiks “Omniva” SIA biroja telpās Baltā iela 1b, 315. kab. Rīga, LV-1055, un laimētāji tiks izlozēti
ar datora programmas palīdzību pēc nejaušības principa. Izlozi veiks SIA „Omniva” par loteriju atbildīgā
persona.

Izlozes
datums

Izlozes vieta

14.04.2020.

“Omniva” SIA biroja
telpās, Rīgā, Baltā
iela 1b, 315.kab

Izlozes reģistrācijas
periods
Laika
Datums
periods
23.03.2020.09.04.2020.
08:00 -23:59

Uzvarētāju
skaits
3

11. Laimētāju paziņošana
Laimētāji tiks paziņoti saskaņā ar grafiku:
Laimētāja paziņošanas
datums

Laimētāja paziņošanas vieta

14.04.2019.

Omniva.lv

Laimētāju vārdi tiks publicēti SIA ”Omniva” mājaslapā www.omniva.lv pēc loterijas izlozes beigām līdz
plkst. 15:00.
12. Laimesta saņemšana
Ar laimētāju telefoniski sazināsies SIA „Omniva” par loteriju atbildīgā persona 30 minūšu laikā no laimētāju
paziņošanas www.omniva.lv . Lai saņemtu balvu, laimētājiem būs jāierodas SIA “Omniva” biroja telpās
Rīgā, Baltā iela 1b, 315.kab. Balvas ir jāizņem līdz 2020. gada 21. aprīlim.
13. Pretenzijas un to izskatīšana
Dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2020. gada 21. aprīlim, iesniedzot SIA
“Omniva” biroja telpās, Rīgā, Baltā ielā 1B, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un
loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas
dienas.
14. Dalības aizliegums
Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Omniva” darbinieki un darbinieku tuvinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts
un par kādu no laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva tiek pārlozēta.
SIA Omniva
Valdes locekle

B. Krauze-Čebotare
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