“MERRILD Karaliskais dāņu piedzīvojums Kopenhāgenā”
loterijas noteikumi
1. LOTERIJAS PASŪTĪTĀJS
“Merrild Lavazza Danmark” Aps, reģ. Nr.DK 36473940, juridiskā adrese Erritsø Møllebanke
3, DK-7000, Fredencia.
2. LOTERIJAS RĪKOTĀJS
2.1. SIA ‘’SprintLab’’, reģ.nr. 40103364801, juridiskā adrese Rīgas iela 8-9, Carnikava, Ādažu
novads, LV-2163.
2.2. Rīkotāja un loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos Noteikumos un
Privātuma paziņojumā par personas datu apstrādi loterijas “MERRILD Karaliskais dāņu
piedzīvojums Kopenhāgenā” ietvaros. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par
loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA
Visi veikali un e-veikali visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS
4.1. Loterijas norises laiks: 01.09.2022-01.12.2022.
4.2. Loterijas norises sākuma datums, kad loterijas dalībnieki var sākt veikt reģistrāciju izlozei
vietnē, ir noteikts 2022. gada 1.septembris, plkst 00:00.
4.3. Pēdējā diena, kad loterijas dalībnieki var veikt reģistrāciju izlozei, ir noteikta 2022. gada
30.novembris, plkst. 23:59.
4.4. Loterijas norises beigas - uzvarētāja izlozes un rezultāta paziņošanas datums ir 2022.gada
1.decembris.
5. LAIMESTU FONDS
5.1. Loterijas galvenā balva – 4 (četru) dienu ceļojums diviem uz Kopenhāgenu (Dānija).
Laimesta paketē ir iekļautas aviobiļetes turp un atpakaļ 2 (diviem) cilvēkiem, nakšņošana 3
(trīs) naktis pieczvaigžņu viesnīcā divām personām ar iekļautām brokastīm, transfērs lidostaviesnīca-lidosta, Kopenhāgenas pilsētas karte 48 (četrdesmit astoņām) stundām, kā arī
ceļojuma apdrošināšana;
5.2. Produktu komplekts, kas sastāv no: Merrild “Dansk Guld” kafijas pupiņas 1 kg, Merrild
“Dansk Guld” maltā kafija bundžā 250 gr un divu kafijas krūzīšu komplekts – 30 gab;
5.2. Kopējā laimesta vērtība sastāda: EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi),
tajā skaitā PVN ieskaitot.
6. DALĪBNIEKI UN PROGNOZĒTAIS SKAITS
6.1. Tiek plānoti aptuveni 7000 loterijas dalībnieki, no kuriem tiks izlozēts 31 (trīsdesmit viens)
laimētājs.
7. PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI
7.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2022. gada 1.septembra līdz 2022. gada
30.novembrim, loterijas dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošajiem veikaliem vai eveikaliem jāveic pirkums, iekļaujot tajā vismaz vienu no sekojošiem produktiem:
EAN
8000070038967
8000070023628
8000070064863

Nosaukums
Merrild Dansk Guld 250g maltā kafija bundžā
Merrild Dansk Guld 400g maltā kafija
Merrild Dansk Guld 1kg kafijas pupiņas

4771459690420
4771459690918
8000070060340
8000070060326
8000070060333
8000070201347
8000070201361
8000070022904
8000070031852
8000070201071
8000070060937
8000070201095
8000070060913
8000070021853
8000070060890
8000070021877
8000070060876

Merrild Dansk Guld 1+1 250g maltās kafijas komplekts
Merrild Dansk Guld dāvanu kastes komplekts
Maltā kafija INCUP 250g
Maltā kafija INCUP 400g
Maltā kafija INCUP 500g
Kafijas pupiņas Arabica 1kg
Kafijas pupiņas Espresso 1kg
Kafijas pupiņas Crema 1kg
Kafijas pupiņas Dansk Klassisk 1kg
Šķīstošā kafija Gold 100g
Šķīstošā kafija Gold 200g
Šķīstošā kafija Classic 100g
Šķīstošā kafija Classic 200g

Pēc pirkuma veikšanas dalībniekam jāreģistrē dalība loterijā mājaslapā www.merrildloterija.lv,
kur jānorāda čeka vai interneta veikala saskaņotā (galīgā) rēķina numurs, vārds, uzvārds,
kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese.
7.2. Pirkuma čeks vai saskaņotais (galīgais) rēķins jāsaglabā līdz balvas saņemšanai un
informācijai uz tiem jābūt skaidri salasāmai.
7.3. Dalība loterijai ir jāreģistrē līdz 2022. gada 30.novembrim plkst. 23:59:59.
7.4. Loterijas dalībnieks var piedalīties loterijā neierobežotu reižu skaitu, izdarot atkārtotu
loterijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu pirkuma čeku. Viena pirkuma čeka ietvaros iegādāti
vairāki 7.1. punktā minētie produkti nedod iespēju reģistrēt vienu un to pašu čeku loterijai
vairākkārtīgi.
7.5. Aizpildot pieteikuma anketu un pabeidzot reģistrāciju, loterijas dalībnieks uzņemas pilnu
atbildību par patiesas un precīzas informācijas norādīšanu, veicot reģistrāciju izlozei.
8. DALĪBNIEKU IZDEVUMI
8.1. Dalībnieku ieguldījums, lai piedalītos loterijā - ir jāveic pirkums jebkurā no Latvijas
teritorijā esošajiem veikaliem vai e-veikaliem, kur pirkumā jāiekļauj kāds no šo noteikumu
punktā 7.1. minētajiem produktiem.
8.2. Izdevumi, kas saistīti ar dalībnieka nokļūšanu pēc laimesta un tā izmantošanu, netiek segti.
8.3. Reģistrācija loterijai ir bezmaksas.
9. LAIMESTA IZLOZĒŠANA
9.1. Laimests starp visiem loterijas dalībniekiem, kas reģistrējušies loterijas noteikumos
paredzētajā kārtībā no 2022.gada 1.septembra plkst. 00:00:00 līdz 2022. gada 30.novembrim
plkst. 23:59:59. tiks izlozēta 2022.gada 1.decembrī plkst. 11:00.
9.2. Izlozi veikts SIA “Visas loterijas” (reģ. Nr. 40103404235) un tā notiks Rīgā, Dzirnavu
ielā 37-63, 6.stāvā.
9.3. Laimētājam tiks izlozēti 3 (trīs) rezervisti, kuri rindas secībā var kļūt par laimesta ieguvēju
tad, ja kāda iemesla dēļ izlozētais laimesta ieguvējs nav tiesīgs saņemt laimestu vai atsakās no
laimesta saņemšanas.
9.4. Izloze tiek veikta pēc nejaušības principa.
10. LAIMĒTĀJA PAZIŅOŠANA
10.1. Laimētājs tiks publicēts mājaslapā www.merrildloterija.lv 01.12.2022 līdz darba dienas
beigām, norādot laimējušās personas vārdu, uzvārdu un laimējušo čeka vai interneta veikala
saskaņotā (galīgā) rēķina numuru.

10.2. Loterijas rīkotājs arī sazināsies ar laimētāju, zvanot uz loterijas anketā norādīto telefona
numuru un/vai nosūtot e-pastu.
10.3. Piedaloties loterijā, loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka
loterijas rīkotāji SIA ‘’SprintLab’’ un izlozes veicēja SIA “Visas loterijas” norīkotās personas
drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai
www.merrildloterija.lv, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt
laimesta ieguvēju noskaidrošanu un laimesta izsniegšanu.
10.4. Publiski informācija par laimētāju vietnē www.merrildloterija.lv tiks izvietota līdz 2022.
gada 31.decembrim. Pēc tam publiska informācijas uzturēšana tiks ierobežota.
11. LAIMESTU SAŅEMŠANA
11.1. Lai saņemtu laimestu, laimējušajai personai jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks vai
interneta veikala saskaņotais (galīgais) rēķins, kas atbilst šo noteikumu 7.1. punktam, un
personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
11.2. Laimētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar loterijas rīkotāju pa tālruni +371 67373390
darba dienās no 08:00 līdz 17:00 un vienoties par laimesta saņemšanu un noskaidrot citus ar
loteriju saistītus jautājumus.
11.3. Ja laimētājs 3 (trīs) darba dienu laikā no izlozes veikšanas dienas nav sazinājies ar loterijas
rīkotājiem un loterijas rīkotāji nevar sazināties ar laimētāju, laimētājs zaudē tiesības iegūt
laimestu. Šādā gadījumā tiesības uz laimestu pieder rezerves laimētājam izlozēšanas secībā.
11.4. Ja laimētājs 3 (trīs) dienu laikā no saziņas ar loterijas rīkotāju neuzrāda derīgu pirkuma
čeku vai interneta veikala saskaņoto (galīgo) rēķinu, kas atbilst šo noteikumu 7.1. punktam,
viņš zaudē tiesības iegūt laimestu. Šādā gadījumā tiesības uz laimestu pieder rezerves
laimētājam izlozēšanas secībā.
11.5. Balva netiek izmaksāta naudā un to nav iespējams pārdot citai personai.
11.6.Laimētājam jāizmanto laimests 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc Laimesta saņemšanas.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
12.1. Pretenziju gadījumā loterijas dalībniekam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums SIA
‘’SprintLab’’ Hanzas ielā 16, Rīgā, LV-1045 līdz 2022.gada 10.decembrim.
12.2. Pretenzija tiek izskatīta un atbilde tiek sniegta 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā.
12.3. Rīkotājs nav un nebūs atbildīgs par jebkādiem loterijas dalībnieku materiālajiem
zaudējumiem, kas saistīti ar piedalīšanos loterijā, laimestu saņemšanu un lietošanu. Ar laimesta
saņemšanu saistītie papildu izdevumi, ka piemēram (bet ne tikai) transporta izdevumi vai
telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
12.4. Rīkotājs nenes atbildību par loterijas dalībnieku pamatotu izslēgšanu no izlozes, kā arī
par laimesta nenodošanu gadījumos, kad nav ievēroti loterijas noteikumi vai loterijas
dalībnieka reģistrācijā sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētājiem nav
izdevies sazināties no rīkotāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
13. DALĪBAS AIZLIEGUMS
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Merrild Baltics”, SIA “SprintLab” un SIA “Visas
Loterijas” darbinieki.
13.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par izlozes laimētāju un rezerves laimētājiem kļūst
personas, kas nav tiesīgas piedalīties izlozē, laimests paliek preces ražotāja īpašumā.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcija, atrodami mājas www.merrildloterija.lv

Rīgā, 2022.gada 8. jūnijā
SIA „SprintLab“ direktors

D.Kozlovskis

