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Loterijā piedalās klienti, kas piesakot Tet+ pēcapmaksā atzīmējuši, ka vēlas 
piedalīties loterijā. Loterijas numurs: 6965

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Loterijas organizētājs un pakalpojumu sniedzējs – SIA “Tet”, reģistrācijas Nr. 40003052786, adrese: Dzirnavu 105, 
Rīga, LV-1011 (turpmāk – Tet).
1.2. Norises vieta – Latvijas Republika, Tet veikali visā Latvijā, ja to pirkuma izdarīšanas brīdī neaizliedz valstī noteiktie 
epidemioloģiskie ierobežojumi un e-veikals tet.lv/veikals.
1.3. Kopējais Loterijas norises periods ir no 2021. gada 16. augusta līdz 2021. gada 28. septembrim. 
1.4. Lai piedalītos loterijas izlozē, fiziskai personai no 2021. gada 16. augusta līdz 2021. gada 26. septembrim jāpiesaka 
Tet+ pakalpojums ar pēcapmaksu un pie pakalpojuma pieteikšanas Tet mājas lapā izvēlnē par dalību loterijā jāatzīmē 
atbilde “jā”. Minētās personas tiks iekļauta datu bāzē, no kuras tiks izlozēti 6(seši) laimētāji, katru nedēļu pa vienam. 
1.5. Loterijā piedalās jebkura fiziska persona, kura ir veikusi noteikumu 1.4. punktā noteiktās darbības. Loterijā 
nepiedalās 8.3. punktā minētās personas.

2. Laimestu fonds

2.1. Laimestu kopējais fonds: 

2.2. Laimestu  fonda kopējā summa ir 4584.46 EUR (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri  eiro un 00 centi).
  

3. Dalībnieku izredzes laimēt

3.1. Kopējais laimestu skaits ir 6 (seši) (. Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits loterijas norises periodā būs 
5000 (pieci tūkstoši). Laimesta iegūšanas varbūtība 1/833. 

4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība

4.1. Loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona, kurš atbilst šo noteikumu 1.4. un 1.5. punktam. 
4.2. Laimētāji tiks noteikti reizi nedēļā, veicot elektronisko izlozi, izmantojot  https://www.random.org/, nejaušības 
kārtībā izvēloties 6 (sešus) laimētājus no datu bāzē iekļautajiem Tet+ pakalpojuma pēcapmaksas pircējiem.
4.3. Personas, kuras netika izlozētas konkrētajā nedēļā, automātiski piedalās arī katras nākamās nedēļas izlozē.
4.4. Izlozes un uzvarētāju paziņošana notiks  sekojošos datumos un sekojošos laikos:

 

Izlozes tiks organizētas tiešsaistes režīmā 
Mictosoft Teams un tam varēs pieslēgties ikviens

4.5. Ar laimētājiem Tet sazināsies personīgi, piezvanot vai/un nosūtot e-pastu uz norādīto e-pasta adresi. Laimētājs pats 
var vērsties Tet rakstot e-pastu uz adresi tet@tet.lv līdz 2021. gada 10.oktobrim.
4.6. Laimētāji tiks publicēti Tet+ instagram kontā. 

5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi.

5.1. Laimesta saņemšana var radīt loterijas dalībniekiem izmaksas par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un 
nogādājot to izmantošanas vietā. Izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko lietošanu un citi izdevumi, kas atkarīgi no 
loterijas dalībnieka individuālās situācijas netiek segti. 

6. Laimestu saņemšana

6.1. Laimējušās personas balvas varēs saņemt Tet administratīvajā ēkā, Dzirnavu ielā 105, Rīgā līdz 2021. gada 29. 
oktobrim darba dienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00.
6.2. Saņemot laimestu, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru (gadījumā, ja laimestu saņem 
laimējušās personas pilnvarotais pārstāvis). 

7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

7.1. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu un pievienojot 
dokumentus vai to kopijas, uz kuriem ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas loterijas organizētājam – SIA “Tet”, 
reģistrācijas Nr.40003052786, adrese: Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011, mēnesis no loterijas norises pēdējās dienas (pasta 
zīmogs). Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc saņemšanas.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Loterijas organizators neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību loterijā.
8.2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
8.3. Loterijā nepiedalās Tet darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimētājiem kļūst persona, kas nav 
tiesīga piedalīties izlozē, laimests netiek izsniegts, un tas paliek Tet īpašumā.

Rīga, 2021. gada 27. jūlijs
Tālrunis uzziņām:177
SIA “Tet”

Piesaki Tet+ un laimē!

JBL Soundbar skaņas sistēma JBLBAR50MBBLKEP

un Samsung televizors UE55TU7092UXXH

(tiks izlozēts viens laimētājs, kas komplektā saņems 
abas bavas – skaņas sistēmu un televizoru)

Samsung planšete SM-T736BLGAEUE

Samsung viedtālrunis  SM-G991BZAGEUE

Acer dators  Aspire, NB A514-53,  14'', 512TGB, W10  
NX.HUSEL.007 Acer

Dāvanu karte Tet veikalā 1000 eiro vērtībā
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Laimesta nosaukums Viena laimesta 
vērtība ar PVN Skaits Summa ar PVN

JBL Soundbar skaņas sistēma 
JBLBAR50MBBLKEP un Samsung televizors 
UE55TU7092UXXH (tiks izlozēts viens laimētājs, 
kas komplektā saņems abas bavas – skaņas 
sistēmu un televizoru)

Samsung viedtālrunis  SM-G991BZAGEUE

Samsung planšete SM-T736BLGAEUE

Acer dators  Aspire, NB A514-53,  14'', 
512TGB, W10  NX.HUSEL.007 Acer

Samsung viedtālrunis  SM-G991BZAGEUE

Dāvanu karte Tet veikalā 1000 eiro vērtībā

24.08.2021
plkst. 11:00

31.08.2021
plkst. 11:00

07.09.2021
plkst. 11:00

14.09.2021
plkst. 11:00

21.09.2021
plkst. 11:00

28.09.2021
plkst. 11:00

16.08.2021 - 
22.08.2021

16.08.2021 - 
29.08.2021

16.08.2021 - 
05.09.2021

16.08.2021 - 
12.09.2021

16.08.2021 - 
19.09.2021

16.08.2021 - 
26.09.2021

25.08.2021
līdz plkst. 15:00

02.09.2021
līdz plkst. 15:00

08.09.2021
līdz plkst. 15:00

15.09.2021
līdz plkst. 15:00

22.09.2021
līdz plkst. 15:00

28.09.2021
līdz plkst. 15:00

Periods, kad 
iegādāts Tet+ 
pakalpojums

Balva Izlozes 
datums

Izlozes uzvarētāju 
paziņošana Tet+ 
instagram kontā

Pieslēgties

Lielā 
loterija

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjYyY2I0MDItZmQyYS00YTcwLWEwZjYtNzY5YTBlYTRmMjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22964f07d8-5825-4956-9452-f1bf0ed4e06a%22%2c%22Oid%22%3a%227bd04320-83b8-46fb-a94b-3d752291fd0e%22%7d

