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Loterijas “Pērc jebkuru ierīci Tet veikalā un laimē 22 vērtīgas balvas”  noteikumi 

 

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 29. marta līdz 2021. gada 23. aprīlim. 

1.4. Lai piedalītos loterijas izlozē, fiziskai personai no 2021. gada 29. marta līdz 2021. gada 18. 

aprīlim, Tet veikalā, ja to pirkuma izdarīšanas brīdī neaizliedz valstī noteiktie 

epidemioloģiskie ierobežojumi vai e-veikalā tet.lv/veikals jānopērk par pilnu cenu vai 

jāiegādājas Bezprocentu nomaksā vismaz viena ierīce. Pēc pirkuma veikšanas persona 

automātiski tiek iekļauta datu bāzē, no kuras tiks izlozēti 22 (divdesmit divi) laimētāji. 

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 - Planšetdators Samsung Galaxy Tab A7 10.4" Wifi Dark Gray – 

2 (divi) gabali; Viedtelefons Samsung Galaxy A42 5G Prism Dot Black – 4 (četri) gabali;  

NB A515-56 CI5-1135G7 15"/8/256GB W10 NX.A19EL.006 – 2 (divi) gabali; Televizors 

SAMSUNG UltraHD TV UE55TU7172UXXH – 2 (divi) gabali; Televizors SONY 

UltraHD Android TV 55" KD55XH8096BAEP – 2 (divi) gabali; Televizors SAMSUNG 

UHD QLED TV QE65Q67TAUXXH – 2 (divi) gabali; Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 

Pro white – 2 (divi) gabali; Giroskūteris Segway Ninebot E22E – 2 (divi) gabali; 

Viedpulkstenis Garmin Forerunner 245 Music White/Black – 2 (divi) gabali; Kafijas 

aparāts Delonghi ECAM22.110B – 2 (divi) gabali. 

2.2. Laimestu  fonda kopējā summa ir 9625,84 EUR (deviņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci 

eiro un 84 centi). 

   

3. Dalībnieku izredzes laimēt 

3.1. Kopējais laimestu skaits ir 22 (divdesmit divi). Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku 

skaits loterijas norises periodā būs 5000 (pieci tūkstoši). Laimesta iegūšanas varbūtība 

1/227.  

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 2021. gada 22. aprīlī tiešraidē Tet Facebook kontā plkst. 15:00. 

Laimētāji tiks noteikti, veicot elektronisko izlozi, nejaušības kārtībā izvēloties 22 

(divdesmit divus) laimētājus no datu bāzē iekļautajiem Tet ierīču pircējiem. 

4.3. 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 30. aprīlim. 
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4.4. Laimētāji tiks publicēti Tet tet.lv/veikals mājaslapā 2021. gada 23. aprīlī sadaļā Akcijas. 

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 21. maijam 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). Pie laimesta 

saņemšanas tiks veikta laimesta ieguvēja fotografēšana un filmēšana. Iegūtie foto un 

videomateriāli tiks izmantoti, lai atspoguļotu  loteriju Tet Facebook kontā. 

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 16. marts 

Tālrunis uzziņām:177 

 

 

SIA “Tet” 

KD Mārketinga un pārdošanas vadības daļas direktors   Andris Eglājs  

 

 


