Preču loterijas “Rimi 20 loterija” noteikumi.
1. PREČU UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:
1.1. SIA “Rimi Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese A. Deglava iela 161,
Rīga, LV-1021.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Rimi Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese A. Deglava iela 161,
Rīga, LV-1021.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek veikalu tīkla Rimi veikalos visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 31.01.2017. līdz 02.03.2017.
5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no sekojošām balvām:
5.1.1. 1 (viena) galvenā balva – automašīna Volvo V60 ar automātisko ātrumkārbu
(mašīnas komplektācija norādīta pielikumā nr. 1). Balva iekļauj automašīnas
reģistrācijas izmaksas, OCTA un KASKO apdrošināšanu 12 (divpadsmit)
mēnešiem;
5.1.2. Mazās balvas:
5.1.2.1. 3 (trīs) balvas – dāvanu karte salonā Modernas mēbeles Olīve 3000,00 EUR
(trīs tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā. Dāvanu karte derīga līdz 31.01.2018.
salonā Modernas mēbeles Olīve (SIA “Latframe”) virtuves iekārtas iegādei
vai pasūtīšanai, vai arī virtuves sadzīves tehnikas iegādei. Laimētājs, sedzot
starpību, var veikt salonā pasūtījumu lielākā vērtībā;
5.1.2.2. 200 (divi simti) balvas – “Mans Rimi” naudas balva 20,00 EUR (divdesmit
eiro, 00 centi) vērtībā. Balva tiks ieskaitīta “Mans Rimi” klienta kartes kontā
5.2. Kopējā balvu fonda vērtība sastāda 44882,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit divi eiro, 00 centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Loterijā var piedalīties ikviens, kurš ir lojalitātes programmas “Mans Rimi” dalībnieks vai
par tādu kļūst līdz 2017. gada 20. februārim.
6.2. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2017. gada 31. janvāra līdz 2017. gada 20.
februārim, dalībniekam jebkurā no Rimi veikaliem jāiepērkas kopsummā 50,00 EUR
(piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā vai 100,00 EUR (viens simt eiro, 00 centi) vērtībā,
pirkuma/-u laikā izmantojot vienu un to pašu “Mans Rimi” lojalitātes karti.
6.3. Lai dalībnieks piedalītos loterijā, līdz 2017. gada 23. februārim Rimi kioskā ir jāreģistrējas
loterijai. Balvu izvēlēties nav iespējams.
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6.4. Ja dalībnieks ir veicis pirkumu/-us, kuru summa sastāda 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00
centi), dalībnieks pretendē 1 (vienu) reizi uz balvām, kas minētas 5.1.2.1. un 5.1.2.2.
punktā.
6.5. Ja dalībnieks ir veicis pirkumu/-us, kuru summa sastāda 100,00 EUR (viens simts eiro, 00
centi), dalībnieks pretendē uz 2 (divas) reizes uz balvām, kas minētas 5.1.2.1. un 5.1.2.2.
punktā un 1 (vienu) reizi uz balvu, kas minēta 5.1.1. punktā.
6.6. Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi, kas tiks veikti laika posmā no 2017. gada
31. janvāra līdz 2017. gada 20. februārim, tiks skaitīti kopā. Pirkuma summā netiks
ieskaitīti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un medikamenti.
6.7. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei kvalificējas vairākas
reizes. Piemēram:
6.7.1. Loterijas dalībnieks, iepērkoties reģistrācijas periodā kopā par 100,00 EUR (viens
simts eiro, 00 centi) piedalās ar 2 (divām) reģistrācijām mazo balvu izlozē un ar 1
(vienu) reģistrāciju uz galvenās balvas – automašīnas Volvo V60 izlozē;
6.7.2. Loterijas dalībnieks, iepērkoties reģistrācijas periodā kopā par 200,00 EUR (divi
simti eiro, 00 centi) piedalās ar 4 (četrām) reģistrācijām mazo balvu izlozē un ar 2
(divām) reģistrācijām galvenās balvas – automašīnas Volvo V60 izlozē.
6.8. Ja klienta karte loterijas laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad kartes lietotājam jāpiesakās
jaunai klienta kartei, zvanot 80000180 vai rakstot uz info.lv@rimibaltic.com. Dalība
loterijā netiek pārnesta uz jauno karti.
6.9. Ikviens “Mans Rimi” kartes lietotājs var redzēt un sekot līdzi iztērētajai naudas summai,
kā arī cik reizes loterijas dalībnieks piedalīsies izlozē par laimestiem, Rimi kioskā jebkurā
laikā loterijas ietvaros. Aktuālā informācija Rimi kioskā tiks atjaunota 48 (četrdesmit
astoņu) stundu laikā pēc pirkuma veikšanas.
6.10. Ja “Mans Rimi” klienta kartes lietotājs ietilpst personu grupā (personu grupu var izveidot
ikviens mājaslapā www.mansrimi.lv, apvienojot personu grupu līdz 5 (piecām) “Mans
Rimi” klienta kartēm), tad loterijas nosacījumus katrs personu grupas dalībnieks pilda
individuāli. Viens loterijas dalībnieks var būt tikai viena persona.
6.11. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.12. Nepareizi veiktas reģistrācijas izlozē nepiedalās.
6.13. Loterijas organizators neatbild par:
6.13.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies piedaloties loterijā vai saņemot
balvu;
6.13.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ
radītām neprecizitātēm;
6.13.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta
reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.14. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt, ka uzvaras gadījumā uz “Mans Rimi”
klienta kartē norādīto kontaktinformāciju tiks nosūtīta informatīva īsziņa un e-pasts.
6.15. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka loterijas rīkotāji SIA “Rimi Latvia” drīkst
izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai 2017. gada. 1. martā un to
publicēšanai www.rimi.lv 2017. gada 2. martā. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt, lai
loterijas uzvarētāji tiktu noskaidroti efektīvā un labi pārskatāmā veidā.
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7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 200 000 (divi simti tūkstoši) dalībnieku, kas, izmantojot 6.
punktā norādīto veidu, reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti:
7.1.1. 1 (viens) laimētājs, kurš saņems 1 (vienu) automašīnu Volvo V60;
7.1.2. 3 (trīs) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) dāvanu karti salonā Modernas
mēbeles Olīve 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā;
7.1.3. 200 (divi simti) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) balvu – “Mans Rimi” naudu
20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 centi) vērtībā.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas loterijai 6. punktā norādītajā veidā.
8.2. “Mans Rimi” klienta kartes iegādes maksa ir 1,00 EUR (viens eiro, 00 centi).
9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai noteikumu 6. punktā norādītajā veidā no 2017. gada 31.
janvāra līdz 2017. gada 23. februārim.
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa,
izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
10.2. Laimētāji tiks noteikti 2017. gada 1. martā plkst. 13.00 SIA “SOMESE Baltic” biroja
telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
10.3. Izlozē tiks noteikti 203 (divi simti trīs) mazo balvu laimētāji, 1 (viens) galvenās balvas
laimētājs un 1 (viens) galvenās balvas rezervists, kurš iegūs tiesības saņemt balvu
gadījumā, ja galvenās balvas laimētājs nepieteiksies balvas saņemšanai.
10.4. Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas
atbilst loterijas noteikumiem.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.rimi.lv 2017. gada 2. martā.
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. “Mans Rimi” naudas balvas laimētājiem balva tiks ieskaitīta “Mans Rimi” klienta kartes
kontā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izlozes.
12.2. Lai saņemtu virtuves iekārtas dāvanu karti, laimētājam līdz 2017. gada 3. aprīlim
jāierodas SIA “Rimi Latvia” birojā Rīgā, A. Deglava ielā 161, iepriekš piesakoties,
rakstot uz e-pastu info.lv@rimibaltic.com vai zvanot uz bezmaksas tālruni + 371
80000180. Saņemot balvu laimētājam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai
ID karti), laimējošo “Mans Rimi” klienta karti un jāparaksta balvas saņemšanas
apliecinājums.
12.3. Galvenās balvas laimētājam balvas izsniegšana norisināsies sekojošā kārtībā:
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12.3.1. Lai saņemtu loterijas galveno balvu – automašīnu Volvo V60, laimētājam līdz
2017. gada 17. martam jāiesakās balvas saņemšanai, rakstot uz e-pastu
info.lv@rimibaltic.com vai zvanot uz bezmaksas tālruni + 371 80000180;
12.3.2. Galvenā balva laimētājam tiks nodota personīgi balvas pasniegšanas pasākumā, kas
norisināsies laika posmā no 2017. gada 01. marta līdz 2017. gada 3. aprīlim. Par
konkrētu datumu loterijas organizētājs ar laimētāju vienosies atsevišķi pēc tam, kad
laimētājs būs pieteicies balvas saņemšanai;
12.3.3. Saņemot galveno balvu, laimētājam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (Pasi
vai ID karti), laimējošo “Mans Rimi” klienta karti un jāparaksta balvas saņemšanas
apliecinājums. jāpiesakās tās saņemšanai līdz tā būs jāsaņem personīgi;
12.3.4. Ar galvenās balvas laimētāju tiks noslēgts balvas saņemšanas līgums un 2 (divu)
nedēļu laikā, no tā parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 13. aprīlim,
laimētā automašīna Volvo V60 tiks nodota laimētāja īpašumā, veicot visas ar
automašīnas reģistrāciju saistītās darbības. Automašīnas pārrakstīšanas laiks tiks
saskaņots ar laimētāju.
12.4. Ja galvenās balvas laimētājs nepiesakās balvas saņemšanai līdz 2017. gada 17. martam,
vai nepiekrīt parakstīt balvas saņemšanas līgumu līdz 2017. gada 03. aprīlim, tiesības
iegūt galveno balvu tiek nodotas izlozē noteiktajam rezervistam un balvas izsniegšana
norisināsies sekojošā kārtībā:
12.4.1. Rezervistam līdz 2017. gada 07. aprīlim jāiesakās balvas saņemšanai, rakstot uz epastu info.lv@rimibaltic.com vai zvanot uz bezmaksas tālruni + 371 80000180;
12.4.2. Galvenā balva rezervistam tiks nodota personīgi balvas pasniegšanas pasākumā,
kas norisināsies laika posmā no 2017. gada 17. marta līdz 2017. gada 14. aprīlim.
Par konkrētu datumu loterijas organizētājs ar rezervistu vienosies atsevišķi pēc tam,
kad rezervists būs pieteicies balvas saņemšanai;
12.4.3. Saņemot galveno balvu, rezervistam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (Pasi
vai ID karti), laimējošo “Mans Rimi” klienta karti un jāparaksta balvas saņemšanas
apliecinājums;
12.4.4. Ar galvenās balvas rezervistu tiks noslēgts balvas saņemšanas līgums un 2 (divu)
nedēļu laikā, no tā parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 28. aprīlim,
laimētā automašīna Volvo V60 tiks nodota rezervista īpašumā, veicot visas ar
automašīnas reģistrāciju saistītās darbības. Automašīnas pārrakstīšanas laiks tiks
saskaņots ar rezervistu.
12.5. Balvas netiks izmaksātas skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu, mainītas
pret citu balvu vai sūtītas pa pastu.
12.6. Mazās balvas, kuras netiek izņemtas līdz 2017. gada 3. aprīlim, paliek preces izplatītāja
SIA “Rimi Latvia” īpašumā.
12.7. Galvenā balva, ja netiek noslēgts balvas saņemšanas līgums līdz 2017. gada 14. aprīlim,
paliek preces izplatītāja SIA “Rimi Latvia” īpašumā.
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 21.
aprīlim, iesniedzot SIA “Rimi Latvia”, birojā A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021
rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
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14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Rimi Latvia”, SIA “Rimi Baltic” un SIA “SOMESE
Baltic” darbinieki.
14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav
tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “Rimi Latvia” īpašumā.
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcija, atrodami loterijas mājas lapā www.rimi.lv.

SIA “Rimi Latvia”
Pilnvarotā persona

K.Miezīte-Zeltiņa

Rīga, 2017. gada 12. janvārī
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Pielikums nr.1.
Automašīnas Volvo V60 komplektācija:
Volvo V60 Kinetic D3 FWD
Izlaiduma gads
Dzinēja tilpums, cm3
Jauda, zs/kW
CO2 izmeši, g/km
Vidējais degvielas patēriņš, l/100km
VIN numurs
Ātrumkārba
Virsbūves krāsa
Salona apdare

Jauns
1969
150/110
111
4.2
YV1FW79C0G1323346
6 pakāpju automātiskā
Seashell Metallic (484)
Bēša ādas apdare (K71T)

Komplektācija:
1. Priekšējo lukturu apmazgātāji;
2. Salona un ārējie atpakaļskata spoguļi ar automātisku spilgtuma maiņu;
3. Aktīvie Bi-ksenona lukturi ar automātisku augstuma regulēšanu;
4. Augstākā līmeņa salona apgaismojums;
5. Apsildāmi priekšējie sēdekļi;
6. SENSUS navigācijas sistēma;
7. Lietus sensors;
8. Parkošanās sensori aizmugurē;
9. Apsildāmas logu apmazgātāju sprauslas;
10. Elektriski apsildāms vējstikls;
11. Audio sistēma "High Performance Multimedia and Connectivity" 4*50W,
DVD/USB/Bluetooth/MP3/Internets, 8 skaļruņi, 7" ekrāns;
12. Volvo Guard signalizācija ar kustības un līmeņa sensoriem;
13. Dzinēja priekšapsildes sistēma ar laika uzstādīšanu;
14. Iekšējā gaisa kvalitātes sistēma;
15. Mitruma sensors;
16. Automātiski pielokāmi sānu atpakaļskata spoguļi;
17. Digitālais instrumentu panelis ar maināmiem toņiem un tēmām, atpakaļgaitas kamera.
SIA “Rimi Latvia”
Pilnvarotā persona

K.Miezīte-Zeltiņa

Rīga, 2017. gada 12. janvārī
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