Preču loterijas „LG laimīgie!” noteikumi
1. Preču loterijas organizētājs: SIA „Idea Riga”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003428059,
juridiskā adrese: Kr. Barona iela 36-31, LV-1011, Rīga, Latvija.
2. Loterijas pasūtītājs: SIA „LG Electronics Latvia” (reģ. Nr. 40003834190, juridiskā adrese: Rīga,
Grēdu iela 4A, LV-1019
3. Akcijas norises sākuma datums ir 2018. gada 23.aprīls. Akcijas norises beigu datums ir 2018.
gada 2.oktobris. Periods, kurā iespējams nopirkt Akcijas preces un pieteikt savu dalību Akcijā ir
no 2018. gada 23.aprīļa plkst. 00:01 līdz 2018. gada 30.septembrim plkst. 23:59.
4. Akcijas prece: prece ar „LG” preču zīmi, saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu Nr.1.
5. Loterijas norises teritorija: Loterija notiek elektroniskos preču veikalos Latvijas Republikas
teritorijā, kur var iegādāties akcijas preces.
6. Akcijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Akcijā, ievērojot saprātīgu
pieprasījumu, netiks ierobežots.
7. Akcijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem
periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Akcijā.
8. Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot šo
noteikumu 21. punktā norādītās personas.
9. Lai piedalītos Akcijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 23.apriļa līdz 2018. gada
30.septebmra, jāiegādājas kādu no „LG” produktiem saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1
jebkurā no elektronisko preču veikala Latvijas Republikas teritorijā, kur var iegādāties akcijas
preces, jāsaglabā pirkuma apliecinoša dokumenta oriģināls, kas kalpos par Akcijas preces
iegādes apliecinājumu un no 2018. gada 23.apriļa līdz 2018. gada 30.septembrim plkst. 23:59
(reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies balvu
izlozēs) jāreģistrējas aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.LGlaimigie.lv. Anketā
jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma apliecinoša dokumenta numurs, summa, pirkuma veikšanas
vieta, pirkuma datums, produkta sērijas numurs, pilsēta, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta
adresi un vecumu. Reģistrācija www.LGlaimigie.lv ir bez maksas.
9.1. Ja pirkums tika veikts internetā, anketā jānorāda arī pasūtījuma vai rēķina numurs.
9.2. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās
sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
10. Balvu fonds:
10.1.

1 balva – dāvanu karte no tūrisma aģentūras „Vanilla Travel” 4000,00 EUR vērtībā.

10.2.

5 balvas – dāvanu karte no tūrisma aģentūras „Vanilla Travel” 1000,00 EUR vērtībā.

10.3.

Kopējā balvu fonda vērtība ir 9 000, 00 EUR, ieskaitot PVN.

11. Viens cilvēks var pretendēt un laimēt tikai vienu balvu, bet var reģistrēties vairakkārt, izdarot
atkārtotu Akcijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu pirkuma apliecinoša dokumenta numuru,
tādā veidā palielinot savas izredzes laimēt.
11.1.
Ja Akcijas dalībnieks mēģinās reģistrēt vienu pirkuma apliecinoša dokumenta
numuru vairakkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Akcijas organizētāji
patur tiesības neinformēt Akcijas dalībnieku par pirkuma apliecinoša dokumenta numura
neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības
un godīgas dalības principus.
11.2.
Pirkuma apliecinoša dokumentā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Akcijas
preces nosaukumam. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās
uzskaites kvīts ar precizētu Akcijas preces nosaukumu.
12. Izlozes notiek 6 (Sešas) reizes.
Izloze

1

2

3

4

Izlozes
datums

Reģistrēšanās periods

04.06.2018.
plkst. 17:00

Izlozē piedalās visi dalībnieki,
kuri reģistrējušies laika posmā
23.04. – 31.05.2018., plkst.
23:59

02.07.2018.
plkst. 17:00

02.08.2018.
plkst. 17:00

03.09.2018.
plkst. 17:00

Izlozē piedalās visi dalībnieki,
kuri reģistrējušies laika posmā
01.06. – 30.06.2018., plkst.
23:59
Izlozē piedalās visi dalībnieki,
kuri reģistrējušies laika posmā
01.07. – 31.07.2018., plkst.
23:59
Izlozē piedalās visi dalībnieki,
kuri reģistrējušies laika posmā
01.08. – 31.08.2018., plkst.
23:59

Izlozētā balva
Dāvanu karte no
tūrisma aģentūras
„Vanilla Travel”
1000,00 EUR vērtībā

Dāvanu karte no
tūrisma aģentūras
„Vanilla Travel”
1000,00 EUR vērtībā

Dāvanu karte no
tūrisma aģentūras
„Vanilla Travel”
1000,00 EUR vērtībā

Dāvanu karte no
tūrisma aģentūras
„Vanilla Travel”
1000,00 EUR vērtībā

Balvu
skaits,
gab.

1

Rezultātu
publicēšanas
datums

05.06.2018.

1

03.07.2018

1

03.08.2018

1

04.09.2018

5

6

01.10.2018.
plkst. 17:00

Izlozē piedalās visi dalībnieki,
kuri reģistrējušies laika posmā
01.09. – 30.09.2018., plkst.
23:59

01.10.2018.
plkst. 17:15

Izlozē piedalās visi dalībnieki,
kuri reģistrējušies laika posmā
23.04. – 30.09.2018., plkst.
23:59

Dāvanu karte no
tūrisma aģentūras
„Vanilla Travel”
1000,00 EUR vērtībā

Dāvanu karte no
tūrisma aģentūras
„Vanilla Travel”
4000,00 EUR vērtībā

1

02.10.2018

1

02.10.2018

12.1.
Izlozes notiks SIA „IDEA Riga” birojā, Kr. Barona iela 36-31, LV-1011, Rīgā,
Latvijā.
12.2.
Laimētāji tiks noteikti no unikālajām loterijas reģistrācijām pēc nejaušības principa,
izlozējot 1 laimētāju katrā izlozē ar datora programmas palīdzību.
13. Kopējais akcijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka akcijā piedalīsies
3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. No tiem tiks izlozēti 6 laimētāji.
13.1.
Aptuvenās laimesta izredzes: 3000 : 6.
14. Akcijas dalībnieka aptuvenie izdevumi par viena akcijas produkta iegādi ir no 289,00 EUR līdz
7 999,00 EUR.
15.

Laimētāja vārds, uzvārds un pirkuma apliecinoša dokumenta numurs tiks publicēti
mājaslapā www.LGlaimigie.lv saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu.

15.1. Piedaloties akcijā, dalībnieki apliecina, ka akcijas rīkotāji un SIA „LG Electronics Latvia”
drīkst izmantot viņu datus akcijas uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai
www.LGlaimigie.lv.
16. Visas balvas –SIA „Idea Riga” izsniegs laimētājiem Kr.Barona 36-33, Rīgā, vai tiks nosūtītas
laimētājiem uz iepriekš saskaņotu adresi. Laimētāji savu balvu varēs saņemt, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu un pirkuma apliecinoša dokumentu.
16.1.
Pirkuma apliecinoša dokumentā ir jābūt redzamam: Akcijas produkta nosaukumam,
atbilstošajam pirkuma apliecinoša dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto
pirkuma apliecinoša dokumenta numuru, kas ir laimējis izlozē un akcijas preču pirkumam
laika posmā no 2018. gada 23.apriļa līdz 2018. gada 30.septembrim, saskaņā ar šiem akcijas
noteikumiem.
16.2.
Ja akcijas laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas un akcijas
preces pirkumu apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija
nesakrīt ar akcijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

16.3.
Ja Akcijā reģistrētā un izlozē laimējušā pirkuma apliecinoša dokumenta numurs nav
identisks, balvu saņemot, uzrādītā pirkuma apliecinoša dokumenta numuram, t.i., simbolu
kombinācija un secība precīzi neatbilst, pirkuma apliecinoša dokumenta numurs nesatur tieši
tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar
līdzīgiem, un akcijas organizatoriem rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, akcijas
rīkotājs patur tiesības balvu neizsniegt.
16.4.
Akcijas organizatori vienas darba dienas laikā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai
nosūtot ziņu, ar akcijas uzvarētājiem uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
16.5.

Balvas vērtība netiks izmaksāta naudā.

16.6.
Ja laimētājs nepieteiksies balvai līdz 2018. gada 31.oktobra, laimesta ieguvējs zaudēs
tiesības saņemt balvu.
17. Saņemot laimētās balvas, akcijas laimētāji un akcijas organizētāji, paraksta balvas pieņemšanas
- nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas,
laimētājs nevar vērsties pie akcijas organizētājiem ar pretenziju par balvu.
18. Akcijas rīkotāji neatbild par iespējamajiem balvu ieguvējam radītajiem zaudējumiem, kas tam
radušies, lietojot balvu.
19. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas un izlozes norisi līdz 2018. gada
31.oktobrim, iesniedzot SIA „Idea Riga”, Rīgā, Kr. Barona ielā 36-33, LV-1011 rakstisku
iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un atbilde akcijas dalībniekam tiks sniegta 15
kalendāro dienu laikā no rakstiskā iesnieguma saņemšanas dienas.
20. Dalības aizliegums: Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Idea Riga”, SIA „Havas Media” un SIA
„LG Electronics Latvia” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes
uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču loterijas
pasūtītāja SIA „LG Electronics Latvia” AS īpašumā.
21. Visi akcijas noteikumi atrodami mājas lapā www.LGlaimigie.lv.

__________________________
Marija Kuricina
SIA „Idea Riga” projektu vadītāja

04.04.2018

Pielikums Nr.1
Akcijas produktu saraksts
LG Electronics OLED un UHD televizori (modeļi):
49SJ800V, 49SJ810V, 49SK8000PLB, 49SK8100PLA, 49SK8500PLA, 49UK7550MLA,
55SJ800V, 55SJ810V, 55SJ850V, 55SJ950V, 55SK7900PLA, 55SK8000PLA, 55SK8100PLA,
55SK8500PLA, 55SK9500PLA, 55UK7550MLA, 65SJ800V, 65SJ810V, 65SJ810V, 65SJ850V,
65SJ850V,
65SJ950V,
65SJ950V,
65SK7900PLA,
65SK8000PLA,
65SK8100PLA,
65SK8100PLA,
65SK8500PLA,
65SK8500PLA,
65SK9500PLA,
65SK9500PLA,
65UK7550MLA, 70UJ675V, 70UK6950PLA, 75SJ955V, 75SK8100PLA, 75UJ651V, 75UJ675V,
75UK6200PLA, 75UK6500PLA, 86SJ957V, 86UK6500PLA, OLED55B7V, OLED55B8PLA,
OLED55C7V, OLED55C8PLA, OLED55E7N, OLED55E8PLA, OLED65B7V, OLED65B8PLA,
OLED65C7V, OLED65C8PLA, OLED65E7V, OLED65E8PLA, OLED65G7V, OLED65G8PLA,
OLED65W7V,
OLED65W8PLA,
OLED77C8PLA,
OLED77G7V,
OLED77W7V,
OLED77W8PLA, 49SK7900PLA, 65UJ701V, 65UK6950PLB, 65UJ670V, 65UK6750PLD,
65UJ6517, 65UK6500MLA, 5UJ634V, 65UK6470PLC, 65UJ6307, 65UK6400PLF, 65UJ620V,
65UK6300MLB, 65UK6100PLB, 60SJ850V, 60SJ810V, 60UJ7507, 60UJ6517, 60UJ634V,
60UJ6307, 60UK6200PLA, 55UJ7507, 55UJ701V, 55UK6950PLB, 55UJ670V, 55UK6750PLD,
55UJ6517, 55UK6500PLA, 55UJ634V, 55UK6470PLC, 55UJ6307, 55UK6400PLF, 55UJ620V,
55UK6300PLB, 55UJ620V, 55UK6200PLB, 55UK6100PLB, 50UK6950PLB, 50UK6750PLD,
50UK6500PLA, 50UK6470PLC, 50UK6300PLB, 49UJ7507, 49UJ701V, 49UJ670V, 49UJ6517,
49UJ634V, 49UK6470PLC, 49UJ6307, 49UK6400PLF, 49UJ620V, 49UK6300PLB,
49UK6200PLA, 43UJ7507, 43UJ701V, 43UK6950PLB, 43UJ670V, 43UK6750PLD, 43UJ6517,
43UK6500PLA, 43UJ634V, 43UK6470PLC, 43UJ6307, 43UK6400PLF, 43UJ620V,
49UK6300PLB, 43UK6200PLA
LG Electronics veļas mašīnas un veļas žāvētāji (modeļi):
F4J8VS2W, F4J7VY1W, F4J7TY1W, F4J6TY0W, F2J6QY0W, F2J5QN3W, F4J7JY2W,
F2J5TY4W, F4J6EY2W, F4J6VY0W, F2J6QY8S, F2J7HY8S, F2J7HY1W, F2J6WY0W,
F2J6WN0W, F0J6WN0W, F2J5WN4W, F2J5WN3W, F2J5WN7S, F0J5WN3W, F2J5NY4W,
F4J8JH2W, F4J7FH1W, F4J6TG0W, F2J7HG2W, F2J6HM0W, F2J7HG1W, F4J7TH1W,
F4J6VG0W, FH4G1JCS2, F8K5XN3, RC9055AP2F, RC9055AP2W, RC80U2AV3W,
RC90U2AV2W, RC80U2AV0W, F4J5VY4W, F4J8JH2WD
LG Electronics ledusskapji (modeļi):
GBB329DSDZ, GBB329SWDZ, GBB59PZDZS, GBB59PZFZS, GBB59PZJZS, GBB59PZKVS,
GBB59PZPFS, GBB59SWRVS, GBB59SWRZS, GBB60NSYFE,GBB60NSYQE,
GBB60NSYXE, GBB60PZFZS, GBB60PZGFS, GBB60PZGZS, GBB60SAFFB, GBB60SEPFS,
GBB60SWFZS, GBB60SWGFE, GBF60PZFZS, GBB548PZQZB, GSB760PZXV,

GSJ760WBXV, GSJ761SWXZ, GSJ960PZBZ, GSL760PZXV, GSL761PZUZ, GSX961NSAZ,
GMJ916NSHV, GMX936SBHV, GBP20PZCFS, GBB60PZMFS, GBB60BLGFS

____________________
Marija Kuricina
SIA „Idea Riga” projektu vadītāja

04.04.2018.

