Loterijas nosaukums “Bon Voyage!”
1. PREČU UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:.
1.1 Aviko produkcijas ražotājs „Aviko” B.V., NL001208718B01, A.
Ariensstraat 28 7221 CD Steenderen, Holland.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1 SIA „T2R” Reģ’. Nr. 40103242606, juridiskā adrese: Ojāra Vācieša 6B,
Rīga, LV-1004, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA
3.1 Loterija notiek Latvijas pārtikas veikalos, kur pieejami 6.3 punktā
minētie Aviko produkti visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1 Loterijas norises laiks ir no 2017. gada 16. oktobra līdz 2017. gada 18.
decembrim.
5. BALVU FONDS:
5.1 Balvu fonds sastāv no 73 (septiņdesmit trīs) balvām:
Nr.

Balvas apraksts

Vienības

Vienības
vērtība

Vienīb
u skaits

5.1.1

Kokvilnas pludmales
somas (dienas izložu
balvas)
Ceļojuma koferis M izmērs
ar klienta izvēlētu dizainu.
(nedēļas izložu balvas)
Ceļojums 2 personām pēc
klienta izvēles uz
Apvienotajiem Arābu
Emirātiem, Indonēziju - Bali
vai Taizemi (galvenās
izlozes balva) periodā
01.01.2018 -28.02.2018

Gab

26,11 €

63

Kopējā
vērtība
EUR ar
PVN
1644,93

Gab

159,00 €

9

1431,00

Gab

3500 €

1

3500,00

Kopā:

73

6575,93

5.1.2
5.1.3

5.1.2.1 Ceļojuma koferis M izmērs - 66x43x24 cm, svars 3,7 kg ar
klienta izvēlētu dizainu no www.raibum.lv.
5.1.2.2. Uzvarētājam, tiks izsniegts unikāls kods, pēc koda
saņemšanas, laimētājam 30 dienu laikā jāsazinās ar RAIBUM (rakstot e-pastu
ar unikālo kodu uz info@raibum.lv, vai zvanot pa tel. nr. 26546944), lai
noformētu pasūtījumu.

5.1.2.3. Pēc pasūtījuma izdarīšanas koferis tiek sagatavots 3-5
darbadienu laikā. Kad pasūtījums ir gatavs, RAIBUM e-pastā par to informē
uzvarētāju.
5.1.2.4.Gatavo koferi ir iespējams saņemt RAIBUM ofisā (Braila iela 3,
Rīga, Latvija; darbadienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 18:00). Ja uzvarētājam
nepieciešama kofera piegāde uz mājām, kas ir papildus maksas pakalpojums,
tad par to uzvarētājs un RAIBUM vienojas atsevišķi.
5.1.3.1 Ceļojums 2 (divām) personām pēc klienta izvēles uz
Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Indonēziju - Bali vai Taizemi.
Detalizēta informācija par katru no galamērķiem:
Galamērķis
Apvienotie Arābu
Indonēzija - Bali
Taizeme
Emirāti
Ceļojuma periods 01.01. 2018-28.02.2018 01.01. 2018-28.02.2018 01.01. 2018-28.02.2018
Nakšņošana
7 naktis viesnīcā,
10 naktis – kombinēti 11 naktis - kombinēti
divvietīgs numurs ar
džungļi un pludmale, Bankokas pilsēta,
brokastīm.
divvietīgs numurs ar
pludmale,
brokastīm.
divvietīgs numurs ar
brokastīm.
Ceļojumā iekļauts:
1) lidojuma biļetes 2 (divām) personām maršrutā Rīga – galamērķis,
galamērķis – Rīga;
2) transporta pakalpojumi no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ;
3) naktsmītnes saskaņojot ar laimētāju;
5.1.3.2 Ceļojumā 2 (divām) personām uz izvēlēto ceļojuma mērķi nav
iekļauts un Loterijas uzvarētājs pats sedz sekojošus izdevumus:
1) Ja nepieciešamas, tad vīzu kārtošanas izmaksas;
2) ceļojuma apdrošināšanu;
3) ēdināšanas izdevumus;
4) ekskursiju izdevumus;
5) Ceļojuma izmantošanas periods laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz
2018.gada 28. februārim
5.2 Balvu fonda kopējā vērtība ir EUR 6575,93 (seši tūkstoši pieci simti
septiņdesmit pieci eiro un deviņdesmit trīscenti).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1 Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2017. gada 16. oktobra līdz
2017. gada 17.decembrim plkst. 23:59 jāiegādājas viens no jebkuriem 6.3
punktā minētajiem AVIKO produktiem jebkurā veikalā visā Latvijas
Republikas teritorijā un jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos kā
loterijas preces iegādes apliecinājums..
6.2 Čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam produkta
nosaukumam.

6.3 Loterijā piedalās šādi AVIKO produkti:
Nr. Svītru kods
Produkta nosaukums
1.
8710449002078 Kartupeļi frī AVIKO Zig Zag 450 g
2.
8710449002016 Kartupeļi frī AVIKO Zig Zag 750 g
3.
8710449986095 Kartupeļi frī AVIKO Super Long 600g
4.
8710449933624 Kartupeļu pankūkas AVIKO 900 g
5.
8710449001910 Kartupeļu bumbiņas AVIKO 600 g
6.
8710449914654 Kartupeļu smaidiņi Lachebekjes AVIKO 450 g
7.
8710449986231 Kartupeļu daiviņas AVIKO Pati parts Garlic 600 g
8.
8710449986248 Kartupeļu daiviņas AVIKO Pati parts Tex Mex 600 g
9.
8710449917341 Kartupeļu Rosti pankūkas AVIKO Rosti Rondjes Naturel 750 g
6.4 Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks reģistrē čeku kādā no punktos 6.5
vai 6.6 minētājiem veidiem.
6.5 Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no 2017. gada 16. oktobra līdz 2017. gada
17.decembrim plkst. 23:59 mājaslapā www.aviko.lv reģistrējas loterijai, norādot
šādu informāciju:
6.5.1 vārds;
6.5.2 uzvārds;
6.5.3. pirkuma čeka nummurs;
6.5.4 telefona numurs un/vai e-pasts.
6.5.5 Reģistrācija www.aviko.lv ir bez maksas.
6.5.6 Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz monitora ekrāna parādās
apstiprinoša ziņa.
6.6 Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no 2017. gada 16. oktobra līdz 2017. gada
17.decembrim plkst. 23:59 reģistrējas loterijai sūtot īsziņu uz numuru 1800
(LMT, Tele2, Bite).
6.6.1. Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā, ievērojot atstarpes starp
vārdiem:
AVIKO_VĀRDS_UZVĀRDS_ČEKA NUMURS
Piemērs: AVIKO LIGA BERZINA 123456
6.6.2 (Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm,
dubultiem burtiem utml.) Nosūtot pareizi sastādītu īsziņu, dalībnieks uzreiz
saņem atbildes īsziņu ar tekstu: „Paldies, Jus esiet registrejies AVIKO loterijai.
Ludzu, saglabajiet pirkuma ceku! Ar laimetajiem loterijas organizetaji sazinasies
personīgi. Papildus info: www.aviko.lv”, kas kalpo kā reģistrācijas apliecinājums.
6.6.3 SMS Reģistrācijas maksa € 0,20 ( ar PVN).
6.7 1 (vienu) pirkuma čeku var reģistrēt tikai 1 (vienu) reizi.
6.8 Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.9 Nepareizi un /vai nepilnīgi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.10 Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura
loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.
6.11 Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.

6.12. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos,
ja dalībnieks:
6.12.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot
palielināt savas izredzes laimēt;
6.12.2. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus
uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot
simbolu kombināciju;
6.12.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas
norādīts uz čeka;
6.12.4. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas
prettiesiskumu.
6.13. Loterijas organizators neatbild par:
6.13.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties
akcijas produktu vai saņemot balvu;
6.14 1 (viens) pirkuma čeks ir viena loze un var laimēt tikai 1 (vienu) reizi.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1 1 (viens) laimētājs, kurš saņems 1 (vienu) ceļojumu uz kādu no piedāvātajiem
galamērķiem;
7.2 Iespēja laimēt 1 (vienu) no 73 (septiņdesmit trīs) balvām ir tieši atkarīga no
kopējā izdarīto loterijas noteikumiem atbilstošo pirkumu skaita. Plānotais
dalībnieku skaits ir 5000, iespējamība laimēt ir 73:5000.
8. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
8.1 Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2017. gada 16. oktobra līdz 2017. gada
17. Decembra plkst.23:59.
8.2 Reģistrējoties 8.1. punktā noteiktajā laika periodā, loterijas dalībnieks piedalās
attiecīgā perioda izlozē, kurā tika veikta reģistrācija dienas izlozes (skat. Izložu
grafiku loterijas noteikumu pielikumā Nr.1).
8.3 Visas 8.1. punktā noteiktajā laika periodā veiktās reģistrācijas piedalās
nedēļas balvu izlozēs.
8.4 Visas 8.1. punktā noteiktajā laika periodā veiktās reģistrācijas piedalās
galvenās balvas izlozē 2017. gada 18.decembrī.
9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1 Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības
principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2 Ikdienas laimestu izlozes notiks 2017. gada 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 26.,
27., 30., 31. oktobrī, 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 21., 22., 23., 24.,
27., 28., 29., 30. novembrī, 1., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 18. Decembrī
plkst.12:00 SIA „T2R” biroja telpās, Ojāra Vācieša ielā 6B, Rīgā.
9.3 Ikdienas izlozēs tiks izlozēti laimētāji starp reģistrācijām, kas veiktas no 2017.
gada 16.oktobra līdz iepriekšējās dienas plkst.23:59
(skat. Izložu grafiku loterijas noteikumu pielikumā Nr.1), katrā izlozē nosakot 1
(vienu) laimētāju, kurš saņems 1 (vienu) pludmales somu EUR 26,11 (divdesmit
sešu eiro un vienpadsmit centu) vērtībā.

9.4 Nedēļas izlozes notiks pirmdienās vai pirmajā darba dienā , izlozēs piedalās
laimētāji, kas piereģistrējušies, no 2017.gada 16.oktobra līdz iepriekšējās
svētdienas 23:59 izlozējot 1 (vienu) laimētāju katru nedēļu, kuri katrs saņems 1
(vienu) ceļojuma koferi, M izmērs, ar klienta izvēlētu dizainu, EUR 159,00 (viens
simts piecdesmit deviņi eiro un nulle centi) vērtībā.
9.5 Galvenās balvas izloze notiks 2017. gada 18. decembrī plkst.12:00 SIA „T2R”
biroja telpās, Ojāra Vācieša ielā 6b, Rīgā.
9.6 Izlozē piedalās katrs 8. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais
pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1 Izlozes laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.aviko.lv 1 (vienas)
darba dienas laikā pēc katras izlozes.
10.2 Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas www.aviko.lv 2017. gada 18.
decembrī.
11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1 Lai saņemtu ikdienas un nedēļas balvas, laimētājiem darba dienās no
plkst.10:00 līdz 17:00 līdz 2018. gada 15. janvārim jāierodas SIA „T2R” biroja
telpās, Ojāra Vācieša ielā 6b, Rīgā.
11.2 Lai saņemtu galveno balvu, laimētājam darba dienās no plkst.10:00 līdz
17:00 līdz 2018. gada 15. janvārim jāsazinās SIA „T2R”, zvanot pa tālruni
37167502789, lai vienotos par galvenās balvas saņemšanas kārtību.
11.3 Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks un
personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
11.4 Balvas pēc 2018. gada 15. janvāra vairs netiks izsniegtas.
11.5 Balvas netiks izmaksātas naudā vai sūtītas pa pastu.
11.6 Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2018. gada 15. janvārim, paliek „Aviko” B.V
īpašumā.
12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1 Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz
2017. gada 30. decembrim, iesniedzot SIA „T2R”, biroja telpās, Ojāra Vācieša ielā
6b, Rīgā, LV-1004 rakstisku iesniegumu.
11.2 Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta
15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas
dienas.

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1 Loterijā nedrīkst piedalīties „Aviko” B.V un SIA „T2R” darbinieki.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1 Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu
Uzraudzības Inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.aviko.lv.

Jānis Lindermanis
SIA „T2R” direktors

