Preču loterijas „Rolleris, Radio Skonto, Circle K” un/vai “Rolleris, Radio
TEV, Circle K” un/vai “Rolleris, Radio Skonto Plus, Circle K” noteikumi

1. „Rolleris, Radio Skonto, Circle K” un/vai “Rolleris, Radio TEV, Circle K” un/vai “Rolleris,
Radio Skonto Plus, Circle K” ir loterija, turpmāk - Loterija, kas notiek no 2017. gada 10.
maija līdz 2017. gada 6. augustam, kuru organizē SIA “Skonto Reklāma”, reģ. nr.
40003682127, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 100, Rīga, LV - 1013, Latvija, turpmāk Loterijas organizētājs.
2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs,
saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to
izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
3. Loterija norisinās visā Latvijas Republikā.
4. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas preču pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Circle K Latvia” reģ. Nr.
40003064094, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija)
5.1. Loterijas dalībnieka izdevumi: jebkurš pirkums vismaz 5,00 EUR (piecu euro iekaitot
PVN) apmērā jebkurā no SIA Circle K Latvia pilna servisa degvielas uzpildes stacijām
vai SIA Circle K Latvia veikalā Vaļņu ielā 11, Rīgā, turpmāk – DUS, visā Latvijas
Republikas teritorijā, par šo pirkumu saņemot DUS kases čeku. Pirkuma summā
netiks ieskaitīti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un medikamenti.
6. Loterijas norise:
6.1. Loterijas norises sākums ir 2017. gada 10. maijs plkst. 00:00:00, Loterijas norises
beigas ir Loterijas fināls – 2017.gada 6.augusts plkst. 13:00.
6.2. No 2017. gada 10. maija plkst. 00:00:00 līdz 2017. gada 18. jūlija plkst. 23:59:59,
veicot pirkumu DUS vismaz 5,00 EUR (piecu euro) vērtībā un reģistrējot čeka
numuru interneta mājas lapās: www.radioskonto.lv vai www.radioskontoplus.lv vai
www.radiotev.lv , turpmāk – Reģistrācijas laiks, Loterijas dalībnieks ir pieteicies
Loterijai un pretendē uz vietu Loterijas finālā un balvu no kopējā balvu fonda.
Reģistrācijas anketā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas dati, telefona numurs, epasta adrese un pirkuma čeka numurs un jāapstiprina, ka pirkuma čeka summa ir
vismaz 5 EUR (pieci eiro ieskaitot PVN). Informācija un personas dati, ko Loterijas
dalībnieki iesniedz, reģistrējoties Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti
saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā
uz personas datu aizsardzību.
6.3. Viens čeks nodrošina vienu reģistrāciju Loterijai. Reģistrācija interneta mājas lapā
www.radioskonto.lv vai www.radioskontoplus.lv , vai www.radiotev.lv ir bez
maksas. Ja reģistrēšanās interneta mājas lapā www.radioskonto.lv vai
www.radioskontoplus.lv vai www.radiotev.lv notiek veiksmīgi, ierīces ekrānā
parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrēšanās gadījumā Loterijas
dalībnieks par to tiek informēts, un dalībnieks var labot datus, kamēr reģistrācija ir
veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.
6.4. No 19.07.2017. līdz 01.08.2017. Loterijas organizētājs izlozē katrā Radio
Programmā: Radio Skonto, Radio TEV un Radio Skonto Plus, turpmāk tekstā, ja
viena - Radio Programma, ja visas trīs – Radio Programmas, 30 (trīsdesmit)
Loterijas finālistus, kuri piedalās Loterijas finālā un Galvenās balvas izlozē. Radio
Programmās kopā tiks izlozēti ne vairāk kā 90 (deviņdesmit) Loterijas finālisti.

Loterijas finālisti tiek izvēlēti, izmantojot datu bāzi, no kuras ar datorprogrammas
palīdzību tiek nejauši izvēlēti, bet iepriekš datu bāzē reģistrēti Loterijas dalībnieku
telefona numuri. Zvans uz nejauši izvēlēto Loterijas dalībnieka telefona numuru
tiek veikts vienu reizi un veiksmīga savienojuma rezultātā tiek gaidīts līdz brīdim,
kad dalībnieks atbild vai arī līdz pēdējam tālruņa zvana signālam. Ja savienojums ir
bijis veiksmīgs, Loterijas dalībnieks automātiski kļūst par finālistu un turpina
pretendēt uz iekļūšanu pārējo Radio Programmu finālā. Zvani finālistu noteikšanai
tiks veikti katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 18:00 laika posā no 19.07.2017. līdz
01.08.2017. Katru darba dienu iepriekš norādītajā laikā tiks sazvanīti 3 finālisti
katrā no Radio Programmām - Radio Skonto adresē Kr. Valdemāra iela 100, Rīga, LV
- 1013, Radio TEV adresē Rīgas iela 13, Valmiera, LV-4201 un Radio Skonto Plus
adresē Kr. Valdemāra iela 100, Rīga, LV - 1013. Tie Loterijas dalībnieki, kuri ir
sazvanīti kvalificējas tikai vienas Radio Programmas finālam. Loterijas organizētājs
nav atbildīgs par problēmām, kas saistītas ar sakaru līdzekļiem un sakaru
nodrošinājumu (tālruņu līnijām), veicot šajā punktā minētos zvanus no Radio
Programmām.
6.5. Loterijas Galvenās balvas izloze notiek 06.08.2017., kurā piedalās ne vairāk kā 30
(trīsdesmit) Loterijas finālisti no katras Radio programmas. Ja viens Loterijas
dalībnieks ir iekļuvis Loterijas finālā no vairāk nekā vienas Radio Programmas,
fināla dalībniekam fināla dienā pirms fināla būs jāizvēlas, uz kuras Radio
Programmas Galveno balvu dalībnieks pretendēs.
6.6. Par Loterijas finālistiem kļūst reģistrētie Loterijas dalībnieki, kas ir sazvanīti šo
Noteikumu punktā Nr.6.4. noteiktajā kārtībā un tie ir ieradušies uz Loterijas fināla
izlozes reģistrāciju 2017. gada 6.augustā plkst.11:00 tirdzniecības centrā Spice,
Rīgā, Lielirbes ielā 29, informācijas aplī (pie trīs motorolleriem VESPA) un ir
personīgi klāt Loterijas fināla izlozē plkst. 13:00 iepriekš minētajā vietā. Ja Galvenās
balvas ieguvējs 5 minūšu laika pēc Galvenās balvas ieguvēja vārda pasludināšanas
brīža neierodas saņemt Galvenās balvas atslēgas, tiek izlozēts nākamais Galvenās
balvas pretendents.
7. Reģistrācija, kura nav veikta Noteikumu punktā Nr. 6.2. noteiktajā kārtībā un laikā, tiek
uzskatīta par nederīgu un nepiedalās Loterijā.
8. Piedalīties Loterijā un iegūt balvas drīkst jebkura persona, izņemot šajā noteikumu
punktā minētās personas un gadījumus: RADIO (Radio Skonto, Radio Skonto Plus, Radio
TEV) darbinieki, raidīšanas atļaujas īpašnieki (licences turētāji), minēto personu ģimenes
locekļi (laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki un mazbērni) un DUS darbinieki
un ar Loteriju saistīto uzņēmumu īpašnieki un darbinieki.
8.1. Balvas saņēmējs apliecinājumā par jebkuras balvas saņemšanu garantē, ka uz to
neattiecas šo Noteikumu punktā Nr. 8. noteiktais aizliegums, pretējā gadījumā
jebkura balva var tikt pieprasīta nodot atpakaļ RADIO un šīs balvas saņēmējam šajā
gadījumā ir nekavējoties jāveic visas darbības šīs balvas atgriešanai RADIO īpašumā.
9. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu pirkumu un
reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru, šo Noteikumu 6.2. punktā norādītajā
kārtībā.
9.1. Vienu čeka numuru par DUS pirkumu drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas
norises laikā;
9.2. Ja viena persona mēģina reģistrēt vienu čeka numuru vairākkārt, Loterijas rīkotāji
patur tiesības neinformēt šo Loterijas dalībnieku par čeka neunikalitāti un anulēt šīs

reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības
principus.
10. Loterijas dalībniekam jāsaglabā šo Noteikumu 6.2. reģistrētā pirkuma čeka vai vairāku
čeku oriģināli, kas kalpos par apliecinājumu piedalīties Loterijas finālā un iespējams iegūt
Loterijas balvas.
11.Reģistrējoties Loterijai, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas
informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot prasīto
reģistrācijas informāciju. Reģistrējoties Loterijai, dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis
Loterijas noteikumus, iepazinies ar tiem un piekrīt tiem. Tāpat reģistrējoties Loterijai
dalībnieks apliecina, ka Loterijas pirkuma čeka summa ir vismaz 5 EUR (pieci euro)
apmērā.
12.Loterijas finālā tiks izlozētas 3 (trīs) Galvenās balvas - kopā 3 (trīs) motorolleri VESPA.
Ņemot vērā šo Noteikumu punktā Nr. 14 noteikto, Loterijas Galvenās balvas tiks izlozētas
Loterijas fināla vietā, laikā un kārtībā.
13.Balvu fonds, turpmāk - balvas:
Balvas vērtība Balvu
kopējā Turpmāk
Balva
Skaits
(EUR)
(ar vērtība (EUR) (ar definēts
pievienoto
pievienoto
vērtības
vērtības nodokli
nodokli (PVN) (PVN) 21% tai
21% tai skaitā) skaitā)
VESPA*
komplekts

motorollera 3

2690.00

8 070.00

Galvenā balva
vai
Galvenās
balvas

20.00

1 800.00

Fināla balva vai
fināla balvas

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

9 870.00

Circle K (DUS) dāvanu 90
karte

*VESPA motorollera komplekts iekļauj: Vespa Primavera 50, ķivere Vespa.
14.Loterijas fināls, kurā tiks noskaidrotas Loterijā laimējušās personas, norisināsies
2017.gada 6.augustā, tirdzniecības centrā Spice, Rīgā, Lielirbes ielā 29, plkst. 13.00,
informācijas aplī (pie trīs motorolleriem VESPA). Trīs Galvenās balvas tiks izlozētas no ne
vairāk kā 90 (deviņdesmit) Loterijas finālistiem. Katrs Loterijas finālists par dalību Loterijas
finālā iegūs dāvanu karti 20,00 EUR (divdesmit euro) vērtībā no DUS.
15.Loterijas finālistiem uz Loterijas finālu līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase
vai personas apliecība – ID Karte) un Loterijā reģistrētais un laimējušais čeks. Uz čeka ir
jābūt redzamam atbilstošajam čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto čeka/-u
numuru, kas ir laimējis izlozē un Loterijas preces pirkumam jāatbilst laika posmam no
2017. gada 10. maija plkst. 00:00:00 līdz 2017. gada 18.jūlija plkst. 23:59:59, saskaņā ar šo
Noteikumu 5., 6.1. un 6.2. punktiem.
16.Ja Loterijas finālists nevar uzrādīt šajos Noteikumos norādītos personas un pirkumu
apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas
laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
16.1.
Ja Loterijā reģistrētā un izlozē laimējušā pirkuma čeka numurs nav identisks,
balvu saņemot, uzrādītā pirkuma čeka numuram, t.i., simbolu kombinācija un

secība precīzi neatbilst, pirkuma čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam
pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un Loterijas
rīkotājam rodas aizdomas par krāpšanās mēģinājumu, Loterijas organizētājs patur
tiesības balvas ieguvējam balvu neizsniegt.
17. Loterijas organizētājs veic Galvenās balvas reģistrāciju uz Galveno balvu ieguvēja vārda
CSDD un sedz ar reģistrāciju saistītās izmaksas, 5 (piecu) darba dienu laikā, t.i. līdz
2017.gada 11. augustam. Visus nodokļus, saistītus ar laimesta ieguvi, maksā Loterijas
organizators. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas organizētājs, paraksta balvas
pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas
akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par
balvu.
18. Loterijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas
radušies, lietojot loterijā laimētās balvas.
18.1.
Loterijas rīkotāji neatbild, ka Loterijā laimējušā čeka īpašnieks nav ieguvis
autovadītāja vai mopēda apliecību, kas nepieciešama, lai piedalītos ceļu satiksmē
ar Loterijas galveno balvu – motorolleru VESPA.
19. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka
Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu
datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai interneta mājas lapās
www.radioskonto.lv un/vai www.radioskontoplus.lv un/vai www.radiotev.lv kā arī
“Radio Skonto”, “Radio Skonto Plus” un “Radio TEV” sociālo tīklu profilos, kā arī laimestu
izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu
izsniegšanu.
20.Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati
tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti
Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem
Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
21. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
22. Vienam Loterijas finālistam ir tiesības saņemt tikai vienu DUS dāvanu karti un Galveno
balvu.
23. Ar balvas saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek
segti.
24. Loterijas organizētājs nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja Loterijas dalībnieks nevērīgi
izturas pret šiem Noteikumiem.
25. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no Loterijas un/vai
Loterijas fināla, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie Noteikumi
vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu
ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
26. Loterijas organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu
gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas organizētāja
pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un
paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
27. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas
organizētājam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Loterijas beigām – SIA “Skonto
Reklāma”, Kr. Valdemāra iela 100, Rīga, LV - 1013, Latvija, līdz 2017. gada 21. augustam
ar norādi Loterija “Rollers, Radio, Circle K” pilnībā izklāstot iebildumus un to

28.

29.

30.

31.
32.

pamatojumu, ka arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces
pretenzijā.
27.1.
Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2017. gada 21. augusta, neizraisa juridiskas
sekas.
27.2.
Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 14 (četrpadsmit)
dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu,
tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas
iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās
intereses likumā noteiktā kārtībā.
Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos
noteikumos.
28.1.
Loterijas organizētājs brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai
informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017. gada 10. maija
plkst. 00:00:00 līdz 2017. gada 18.jūlija plkst. 23:59:59, var rakstveidā pieprasīt, lai viņa
personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.
29.1.
Piedaloties Loterijā tās dalībnieks piekrīt, ka uzvaras gadījumā viņa vārds,
balss vai attēls var tikt izmantoti jebkurā RADIO raidījuma vai RADIO izplatītajos
reklamas materiālos, bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības. Pieņemot
Loterijas balvu, dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai.
29.2.
Pēc Loterijas dalībnieka lūguma pārtraukt Loterijas dalībnieka personas datu
apstrādi vai tā datu dzēšanas, Loterijas dalībnieks vairs Loterijā nepiedalās un
nepretendē uz balvām.
Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem
iespējams iepazīties interneta mājas lapās www.radioskonto.lv, www.radioskontoplus.lv
un www.radiotev.lv
Loterijas fināla izlozē piedalās Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcijas pārstāvis.
“Circle K” apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un tam, ka Loterijas veikšanai tiek
izmantoti DUS klientu pirkumu čeki un “Circle K” darbinieki sniegs DUS klientiem
informatīvo atbalstu par dalību Loterijā ar mērķi sasniegt pēc iespējas lielāku Loterijas
dalībnieku skaitu.

Rīgā, 2017. gada 10. maijs
SIA „Skonto Reklāma”
Valdes locekle
Baiba Ābele

