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Loterijas “Kļūsti par Tet klientu un  laimē”  noteikumi 
Loterijas atļaujas Nr. 7389 

 

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 2022. gada 8. augusta līdz 2022. gada 17. novembrim. 

1.4. Lai piedalītos loterijas izlozē, fiziskai personai no 2022. gada 8. augusta līdz 2022. gada 
14. novembrim jāierīko kāds no sekojošiem Tet pakalpojumiem:  

1.4.1. Jebkurš Tet internets (Starta, Pamata, Pro vai 4G mobilais internets) 

1.4.2. Jebkurš Tet internets komplektā ar Tet TV  

1.4.3. Jebkurš Tet internets komplektā ar Tet TV+ jebkuru abonementu (Lielo, Mazo vai 
Filmas un seriāli abonementu)  

1.4.4. Jebkurš Tet TV+ pēcapmaksas abonements (Lielais, Mazais vai Filmas un seriāli 
abonements)  

1.4.5. Jebkurš Tet elektrības tarifu plāns (Stabilais vai Dinamiskais) 

1.4.6. Pēc pakalpojuma pieteikuma, ja persona atzīmēs savu piekrišanu dalībai loterijā, tā 
tiks automātiski iekļauta datu bāzē, no kuras tiks izlozēti 39 (trīsdesmit deviņi) 
laimētāji. Katrā no 3 izlozēm tiks izlozēts viens 1000 EUR Tet veikalu dāvanu kartes 
ieguvējs un divpadsmit 100 EUR Tet veikalu dāvanu kartes ieguvēji.  

1.5. Loterijā piedalās jebkura fiziska persona, kura ir veikusi noteikumu 1.4. punktā noteiktās 
darbības un, piesakot pakalpojumu, pakalpojuma pieteikuma formā akceptējusi, ka piekrīt 
dalībai loterijā. Loterijā nepiedalās 8.3. punktā minētās personas. 

2. Laimestu fonds 

2.1. Laimestu kopējais fonds:  

 

Balva Skaits 
Cena ar 
PVN 

Summa 
ar PVN 

Tet veikalu dāvanu karte, 
nomināls 1000 EUR 3 1000 3000 

Tet veikalu dāvanu karte, 
nomināls 100 EUR 36 100 3600 

  KOPĀ: 6600 

2.2. Laimestu  fonda kopējā summa ir 6600.00 EUR (seši tūkstoši seši simti eiro un 00 centi). 
   

3. Dalībnieku izredzes laimēt 

3.1. Kopējais laimestu skaits ir 39 (trīsdesmit deviņi). Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku 
skaits loterijas norises periodā būs 10 000 (desmit tūkstoši). Laimesta iegūšanas varbūtība 
1/256.  
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4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība 

4.1. Loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura atbilst šo noteikumu 1.4. un 1.5. punktam.  

4.2. Izloze notiks 3 kārtās. Laimētāji tiks noteikti 2022. gada 13. septembrī pl. 10.00, 2022.gada 
11.oktobrī pl. 10.00  un 2022.gada 15.novembrī pl.10.00. Laimētāji tiks noteikti, veicot izlozi Tet 
birojā Dzirnavu ielā 105, Rīgā. Katrā izlozes datumā nejaušības kārtībā izvēloties 1 (vienu) 
laimētāju no datu bāzē iekļautajiem klientiem, kuri izpildījuši loterijas noteikumus 1000 EUR 
dāvanu kartes iegūšanai un 12 (divpadsmit) laimētājus 100 EUR dāvanu kartes iegūšanai.  

4.3. Ar laimētājiem Tet sazināsies personīgi, zvanot vai/un nosūtot e-pastu uz norādīto e-pasta 
adresi. Laimētājs pats var vērsties Tet rakstot e-pastu uz adresi tet@tet.lv līdz 2022. gada 
30.novembrim. 

4.4. Laimētāju vārdi uzvārdi tiks publicēti Tet mājas lapā tet.lv 2022.gada 15.septembrī, 13.oktobrī, 
17.novembrī.  

5. Laimestu saņemšana 

5.1. Laimējušās personas balvas varēs saņemt elektroniskā veidā. Tet elektroniskās dāvanu kartes 
laimētājiem nosūtīs uz viņu norādīto epasta adresi 2 darba dienu laikā no izlozes veikšanas 
datuma.  

6. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība  

6.1. 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. 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Loterijas organizators neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar 
dalību loterijā. 

7.2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs. 

7.3. 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. 

 
8. Datu apstrāde 

8.1. Loterijas piekrišanas anketā norādītie loterijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti, lai 
izlozētu balvas, sazinātos ar loterijas uzvarētājiem, informētu par izlozes rezultātu, organizētu 
laimestu saņemšanas procesu, publicētu informāciju par loterijas uzvarētājiem, kā arī, lai 
informētu par aktuālajiem Tet piedāvājumiem (ja loterijas dalībnieks būs sniedzis attiecīgu 
piekrišanu). Papildus informācija par personas datu apstrādi SIA “Tet” ir ietverta Tet Privātuma 
politikā, kas ir pieejama Tet interneta vietnē www.tet.lv, kā arī zvanot uz informatīvo tālruni 
67000177, vai rakstot uz e-pastu: tet@tet.lv. Loterijas dalībnieku datu apstrādi kā pārzinis veic 
SIA “Tet”. 

 
 
Rīga, 2022. gada 19.jūlijs 
Tālrunis uzziņām:177 
SIA “Tet” 
MKKD komunikācijas vadītāja      Gita Jēkabsone 
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