
20.04.2018. 

 

Preču loterijas „Pērc saldējumu Magnum uz kociņa un maini pret balvu!” 

noteikumi. 

 

1. PREČU IZPLATĪTĀJS 
SIA „Unilever Baltic LLC”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV50003625111, 

juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3/10, Rīga, LV-1010, Latvija. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS 
SIA "33un33", uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103427473, juridiskā adrese: 

Igauņu iela 4, Sigulda, LV  2150 

 

3. LOTERIJAS NORISES VIETA 
Loterija notiek veikalos visā Latvijas teritorijā. Balvas varēs saņemt tikai SIA „Visas 

loterijas” telpās, Antonijas ielā 22-3, Rīgā (2.stāvā), darba dienās, no plkst. 10:00 līdz 

17:00. Par balvu iegūšanu laimētāji var sazināties pa tālruni: 67686540 darba laikā no 

10:00 – 17:00. 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS 
No 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31.augustam 

 

5. BALVAS 
1000 gab. Dove komplekti (dušas želeja, dezodorants, roku krēms) 

500 gab. Magnum pludmales somas 

 

Balvu kopējā vērtība – EUR  2795,- (ar PVN). 

Laimētā balva pēc dalībnieka pieprasījuma netiek aizvietota ar cita veida balvu un tās 

vērtība netiek kompensēta naudā. 

 

6. DALĪBNIEKA APTUVENĀS IZREDZES LAIMĒT 
Apmēram 1500 no 14500. Balvas saņems pirmie 1500 loterijas dalībnieki, kuri būs 

sakrājuši nepieciešamo kociņu daudzumu. 

 

7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI 

 Akcijā var piedalīties visas fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir 

Latvijas Republikas teritorijā, izņemot SIA "33un33", SIA „Visas loterijas” un 

SIA "Unilever Baltic LLC" darbiniekus, kā arī šo personu tuvākie ģimenes 

locekļi. 

 Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika posmā no 2018. gada 1.jūlija līdz 2018. 

gada 31.augustam (ieskaitot) ir jāiegādājas 7 (septiņi) vai 15 (piecpadsmit) 

Magnum saldējumi uz kociņa (izņemot Magnum mini) un jāapmaina saldējuma 

kociņi pret 1 (vienu) balvu. Attiecīgi: 7 saldējuma Magnum kociņi jāapmaina 

pret 1 (vienu) balvu - Dove komplektu vai 15 saldējuma Magnum kociņi 

jāapmaina  pret 1  (vienu) balvu -  Magnum Pludmales somu. 

 Viens dalībnieks, sakrājot 7 (septiņi) saldējuma kociņus var saņemt tikai 1 (vienu) 

balvu- Dove komplektu un sakrājot 15 (piecpadsmit) saldējuma kociņus var 

saņemt tikai 1 (vienu) balvu – Magnum pludmales somu. 



 Sakrājot vairākus komplektus loterijā noteikto kociņu skaitu 7 (septiņi) vai 15 

(piecpadsmit) saldējuma Magnum kociņus, dalībnieks var saņemt par katru 

sakrāto kociņu komplektu vienu balvu. Sakrājot vairākus komplektus, attiecīgi par 

katru sakrāto saldējuma kociņu komplektu var saņemt vienu balvu. Vienā reizē 

pret balvu var apmainīt ne vairāk kā 3 (trīs) saldējuma kociņu komplektus. 

 Loterijas rīkotāji nevar paredzēt, cik aktīvi un cik ilgā laikā no loterijas sākuma 

datuma tiks izsniegtas visas balvas. Jo ātrāk, pēc loterijas sākuma, dalībnieks 

sakrās 7 (septiņi) vai 15 (piecpadsmit) kociņus, jo lielāka iespēja apmainīt pret 

balvu. Ja balvas beigsies ātrāk, par to Loterijas organizatori paziņos mājas lapā 

www.saldejumaloterija.lv . 

 Saņemot balvu, dalībnieks nodod kociņus apmaiņā pret balvu Loterijas 

organizatoram. 

 Loterijas organizatori patur tiesības pārbaudīt, vai dalībnieka iesniegtie Loterijas 

kociņi ir īsti (skat. saldējuma Magnum kociņus), kā arī atgādina, ka par viltotu 

Loterijas kociņu iesniegšanu vainīgo personu var saukt pie atbildības Latvijas 

Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā. 

 Saldējuma Magnum kociņu veidi: 
 

 
 Visi balvu saņemšanas laikā uzrādītie Loterijas kociņi saskaņā ar Loterijas 

organizatoru viedokli tiks rūpīgi pārbaudīti un nepieņemti, ja izrādīsies, ka 

Loterijas kociņi neatbilst attēlā redzamajiem vai ja tiem ir mehāniski vai citādi 

defekti. 

 Ja uzrādīto Loterijas kociņu izskats nav atbilstošs Loterijas organizatoru rīcībā 

esošajiem paraugiem un tie rada šaubas par to izcelsmi, Loterijas kociņi tiek 

uzskatīti par nederīgiem balvas saņemšanai. 

 Lai nodrošinātu informāciju par balvu izsniegšanu visiem dalībniekiem, balvu 

atlikušais skaits tiks norādīts katras dienas beigās mājas lapā 

www.saldejumaloterija.lv 

 Dalībnieki, kas sakrājuši 7 (septiņi) vai 15 (piecpadsmit) saldējuma Magnum 

kociņus, balvu var saņemt līdz 2018. gada 28. septembrim vai arī līdz brīdim, kad 

visas balvas ir izsniegtas. 

 Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, 

piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 

 Dalībniekiem ar dalību Loterijā nav saistītu papildu izdevumu, izņemot Loterijas 

preču pirkumu. 

http://www.saldejumaloterija.lv/


 Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem. 

 Balvas varēs saņemt SIA „Visas loterijas” telpās, Antonijas ielā 22-3, Rīgā 

(2.stāvā), darba dienās, no plkst. 10:00 līdz 17:00. Par balvu iegūšanu laimētāji 

var sazināties pa tālruni: 67686540 darba laikā no 10:00 – 17:00. 

 Balvas, kas netiks izņemtas līdz 2018. gada 28.septembrim (ieskaitot) paliks 

Preču izplatītāja SIA „Unilever Baltic LLC” īpašumā. 

 Loterijas rīkotāju un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos 

noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai 

informatīvs raksturs. 

 Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu 

gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas 

organizatoru pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas 

līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.  

 Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: magnum@33un33.lv 

 

 8. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA 

Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. 

gada 31.augustam, nosūtot rakstveida iesniegumu uz epastu:  

magnum@33un33.lv . Pretenzijas tiks izskatītas, un 15 kalendāro dienu laikā no 

rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas loterijas dalībniekam tiks sniegta 

atbilde. 

Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcija, ir publicēti akcijas mājas lapā www.saldejumaloterija.lv 

 

 

 

 

SIA ”33un33” 

Kristīne Janševska 

 

 

mailto:magnum@33un33.lv
mailto:magnum@33un33.lv

