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ATĻAUJA
Nr. 6404
Izsniegta
košļeņu ORBIT iepakojumu pirkuma
loterijas
“Orbit un Virši-A momentloterija”
organizēšanai
Izplatītājs: SIA “Mars Latvia”
40003178606
Sporta iela 11, LV-1013
Organizētājs: SIA “SOMESE Baltic”
40103207278
Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001
Derīga: no 10.09.2020.
līdz 07.10.2020.
Loterijas norises vieta: degvielas uzpildes stacijās Virši-A visā
Latvijas Republikā
12.08.2020.
Priekšniece

Signe Birne

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Preču loterijas
“Orbit un Virši-A momentloterija”
noteikumi.
1. PREČU IZPLATĪTĀJS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:
1.1. SIA “Mars Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003178606, juridiskā adrese: Sporta iela
11, LV-1013, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese:
Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek degvielas uzpildes stacijās Virši-A visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2020. gada 10. septembra līdz 2020. gada 7. oktobrim.
5. BALVU FONDS:
5.1. Balvu fondā ietilpst kopā 1655 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit piecas) balvas:
5.1.1. 5 (piecas) ORBIT ceļojumu somas;
5.1.2. 150 (viens simts piecdesmit) ORBIT termokrūzes;
5.1.3. 750 (septiņi simti piecdesmit) košļājamās gumijas ORBIT Sweet Mint 35 g;
5.1.4. 750 (septiņi simti piecdesmit) košļājamās gumijas ORBIT Sweet Mint 84 g.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 4545,00,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci
eiro, 00 eiro centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2020. gada 10. septembra līdz 2020. gada
7. oktobrim jebkurā no Latvijas teritorijā esošajām Virši-A degvielas uzpildes stacijām vienā
pirkumā ir jāiegādājas jebkuri 2 (divi) košļeņu ORBIT iepakojumi.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma izdarīšanas, pirmie 6600 (seši tūkstoši seši
simti) dalībnieki pie kases saņem 1 (vienu) momentloterijas kartīti. Nokasot uz kartītes esošo
aizsargslāni, parādās 1 (viens) no attēliem:
6.2.1. ja, nokasot aizklāto laukumu, redzami 3 (trīs) ceļojuma somas attēli, tas nozīmē, ka ir
laimēta 1 (viena) ORBIT ceļojumu soma;
6.2.2. ja, nokasot aizklāto laukumu, redzami 3 (trīs) termokrūzes attēli, tas nozīmē, ka ir laimēta
1 (viena) ORBIT termokrūze;
6.2.3. ja, nokasot aizklāto laukumu, redzami 3 (trīs) maisiņa attēli, tas nozīmē, ka ir laimēta 1
(viena) košļājamā gumija ORBIT Sweet Mint 35 g;
6.2.4. ja, nokasot aizklāto laukumu, redzami 3 (trīs) burciņas attēli, tas nozīmē, ka ir laimēta 1
(viena) košļājamā gumija ORBIT Sweet Mint 84 g;
6.2.5. ja, nokasot aizklāto laukumu, redzams uzraksts “Mēģini vēlreiz”, tas nozīmē, ka loterijā
nav laimēts.
6.3. Loterijas kartīte saņemama uzreiz pie kases, veicot pirkumu.

6.4. Loterijas kartīšu saņemšana, dalībniekam pēc pirkuma veikšanas, uzrādot čeku, kurā redzami
iegādātie loterijas produkti, nav iespējama.
6.5. Loterijā ir 6600 (seši tūkstoši seši simti) momentloterijas kartītes, no kurām:
6.5.1. 5 (piecas) kartītes ir ar ORBIT ceļojumu somas laimestu;
6.5.2. 150 (viens simts piecdesmit) kartītes ir ar ORBIT termokrūzes laimestu;
6.5.3. 750 (septiņi simti piecdesmit) kartītes ir ar košļājamās gumijas ORBIT Sweet Mint 35 g
laimestu;
6.5.4. 750 (septiņi simti piecdesmit) kartītes ir ar košļājamās gumijas ORBIT Sweet Mint 84 g
laimestu;
6.5.5. 4945 (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit piecas) kartītes ir bez laimesta.
6.6. Viens dalībnieks loterijā var piedalīties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas noteikumiem
atbilstošu pirkumu.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti ne vairāk kā 6600 (seši tūkstoši seši simti) dalībnieki, kuri
piedalīsies loterijā. Tādējādi viena dalībnieka iespēja laimēt ir 1655/6600.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāizpilda visi loterijas noteikumos minētie nosacījumi.
9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimesta ieguvējs tiks noteikts uzreiz pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma
izdarīšanas, turpat Virši-A degvielas uzpildes stacijā, loterijas dalībniekam izvelkot 1 (vienu)
momentloterijas kartīti un nokasot uz tās esošo aizsargslāni.
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimējusī persona Orbit termokrūzi, košļājamo gumiju ORBIT Sweet Mint 35 g un košļājamo
gumiju ORBIT Sweet Mint 84 g varēs saņemt tajā pašā Virši-A degvielas uzpildes stacijā,
kurā tika veikts loterijas pirkums un saņemta laimīgā kartīte.
10.2. Augstākminētie loterijas laimesti tiks izsniegti uzreiz pēc uzzināšanas par laimestu. Ja laimīgā
kartīte netiks uzrādīta uzreiz pēc pirkuma izdarīšanas un aizsargslāņa nokasīšanas, laimests
netiks izsniegts.
10.3. Orbit ceļojumu somas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103,
4. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo loterijas kartīti. Balvas tiks izsniegtas darba dienās
no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
10.4. Orbit ceļojumu somas laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Lai saņemtu
laimestu ar pasta piegādi, laimētājiem balvas saņemšanai ir jāpiesakās, nosūtot uz SIA
“SOMESE Baltic”, Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001 laimējusī loterijas kartīte un brīvā
formā iesniegums ar sekojošu informāciju:
10.4.1. jāizsaka vēlmi saņemt balvu pa pastu
10.4.2. jānorāda piegādes adrese.
10.5. Laimētājam balvas jāizņem vai jāpiesaka tās piegāde līdz 2020. gada 24. oktobrim (par
pierādījumu kalpos pasta zīmogs). Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un
balvas paliek SIA “Mars Latvia” īpašumā.
10.6. Laimīgās momentloterijas kartītes tiek samainītas pret balvu un netiek atgrieztas.
10.7. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2020. gada 30.
oktobrim, iesniedzot SIA „SOMESE Baltic”, Brīvības ielā 103., 4. kabinets, 3. stāvs, Rīga,
LV-1001 rakstisku iesniegumu.
11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un SIA “Mars Latvia” darbinieki, kā arī
AS “VIRŠI-A”, SIA “Virši – F” un SIA “Bairo” darbinieki.
12.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav
tiesīga piedalīties izlozē, laimests paliek SIA “Mars Latvia” īpašumā.
13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības
Inspekcija, atrodami mājas lapā www.orbitloterija.lv.

Pielikums Nr. 1
Preču loterijas “Orbit un Virši-A momentloterija” noteikumiem.

Loterijas kartītes un balvu attēlu paraugs:

Priekšpuse:

Aizmugure:

ORBIT ceļojumu soma

ORBIT termokrūze

Košļājamā gumija ORBIT Winterfresh 35 g

Košļājamā gumija ORBIT Sweet Mint 84 g

