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Loterijas “Iegādājies Samsung vai Lenovo zīmola preci un laimē vienu no trim 1000 EUR 

dāvanu kartēm no Tet veikala”  dalībniekiem noteikumi  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

Loterijas organizētājs un pakalpojumu sniedzējs – SIA “Tet”, reģistrācijas Nr. 40003052786, 
adrese: Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Tet). 

1.1.  Loterijas norises vieta – Latvijas Republika, Tet veikali visa Latvijā un e-veikalā tet.lv. 

1.2.  Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 10. jūnijs un loterijas norises beigu datums 
ir 2019. gada 10. jūlijs. 

1.3.  Lai piedalītos loterijas izlozē, personai no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 7. jūlijam, 
Tet veikalā vai e-veikalā tet.lv jānopērk par pilnu cenu vai jāiegādājas Bezprocentu 
nomaksā kāds no Samsung viedtālruņiem, planšetdatoriem, viedpulksteņiem, televizoriem 
vai Lenovo portatīvajiem datoriem, stacionārajiem datoriem, monitoriem. Pēc pirkuma 

veikšanas persona automātiski tiek iekļauta datu bāzē, no kuras tiks izlozēts viens 
laimētājs. 

1.4.  Loterijā par 3 (trīs) 1000 EUR dāvanu kartēm no Tet veikala piedalās jebkura fiziska 
persona, kura noteikumu 1.3. punktā minētajā periodā ir iegādājusies kādu no Samsung 
viedtālruņiem, planšetdatoriem, viedpulksteņiem, televizoriem vai Lenovo portatīvajiem 
datoriem, stacionārajiem datoriem, monitoriem Tet veikalos vai e-veikalā tet.lv. Loterijā 

nepiedalās 8.3. punktā minētās personas. 

 

2. Laimestu fonds 

  

Laimestu kopējais daudzums ir trīs Tet veikala 1000 EUR dāvanu kartes. Kopējais balvu fonds 
ir 3000,00 eiro (ar PVN). 
 

3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt 

3.1.   Loterijas dalībnieka izredzes laimēt ir atkarīgas no kopējā, šo noteikumu 1.4. punktā, 
noteikto  dalībnieku skaita.   

3.2.  Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits loterijas norises laikā būs 2500, izredzes 
laimēt 1/833.  

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

4.1.Loterijā piedalās ikviena fiziskā persona, kas atbilst šo noteikumu 1.4. punktam.  

4.2. 2019. gada 9. jūlijā plkst. 15:00 Tet birojā, Dzirnavu ielā 105, Rīgā tiks izlozētas trīs 
1000 EUR dāvanu kartes no Tet veikala, un laimētāji tiks noteikti, veicot izlozi starp 
visām Loterijas dalībniekiem, nejaušības kārtībā, izmantojot elektronisko nejaušības 
izvēlnes sistēmu, izvēloties 3 (trīs) uzvarētājus un vēl tiks izlozēts 1 (viens) rezerves 

uzvarētājs.  

4.3. Ar laimētājiem sazināsimies personiski, zvanot pēc izlozes 4.2. punktā norādītajā 
datumā. Gadījumā, ja ar laimētāju nav iespējams sazināties, var pats sazināties rakstot 

e-pastu uz adresi tet@tet.lv vai zvanot pa tālruni 67051010 līdz 2019. gada 19. jūlijam 

4.4. Laimētāji tiks publicēti Tet sociālajā tīklā un tet.lv mājas lapā Akcijas sadaļā 10. jūlijā. 

5. Laimestu saņemšana 
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5.1.  Laimējusī persona vai tās pilnvarotais pārstāvis līdz 2019. gada 31. jūlijam varēs saņemt 
laimestu Tet birojā, Dzirnavu ielā 105, Rīgā. 

5.2.  Saņemot laimestu ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru 
(gadījumā, ja laimestu saņem laimējušās personas pilnvarotais pārstāvis). 

6. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: 

6.1.  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.  

 

7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība  

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 uz loterijas organizatora biroju SIA “Tet”, reģistrācijas Nr. 
40003052786, adrese: Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011, līdz 2019. gada 15. jūlijam (pasta 
zīmogs). Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 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 SIA “Tet” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no 
laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva netiek izsniegta . Balva 

tiek izsniegta rezerves laimētājam. 

 
Rīga, 2019. gada 16. maijs 
SIA “Tet” 

Tālrunis uzziņām:177 
 
SIA „Tet” 
Mārketinga dienesta direktors      Jurģis Ozoliņš  


