„Žurnālu izdevniecība LILITA” abonentu loterija

1. Loterijas organizētājs ir SIA “Žurnālu izdevniecība Lilita”, reģistrācijas nr. 50203134061,
juridiskā adrese Merķeļa iela 21, Rīga LV-1050.
2. Loterijas norises teritorija - Latvijas Republika.
3. Loterija sākas 2020. gada 18. jūnijā un beidzas 2020. gada 02. jūlijā.
4. Laimestu fonds ar PVN ir 499,00 EUR, kas sastāv no:
N.p.k.

1

Prece/Dāvanu karte

X7 electric scooter black
COMPANY SIA

(elektriskais skūteris) no B.T.U.

Skaits

1

Vienas vienības
summa EUR ar
PVN

Summa kopā
EUR ar PVN

499,00

499,00

5. Informācija par loteriju tiek pasludināta 2020. gada 18. jūnijā interneta lapā www.abonesana.lv; vai jūnija žurnālos
„Copes lietas”, „Nezināmā vēsture”, „Nezināmā kara vēsture”, „LILIT (latviešu valodā)”, „LILIT (krievu valodā)”,
„Patron”, Latvijas Architektūra”, „Latvijas Būvniecība”, „Kā tas strādā”, „GEO”, „Клёвые дела” numuros, vai citos
masu medijos.
6. Loterijas norise:
• Loterijā piedalās visi (jebkura persona neatkarīgi no vecuma), kas abonējuši kādu no žurnāliem „Copes
lietas”, „Nezināmā vēsture”, „Nezināmā kara vēsture”, „LILIT (latviešu valodā)”, „LILIT (krievu valodā)”,
„Patron”, „Latvijas Architektūra”, „Latvijas Būvniecība”, „Kā tas strādā”, „GEO”, „Клёвые дела”, “LILIT
LOOK (latviešu valodā)”. “LILIT LOOK (krievu valodā)”, kā arī jebkuru izdevumu sadaļā “Bukazini”,
interneta mājas lapās www.abonesana.lv.
7. Žurnālu abonēšana un apmaksa jāveic no 2020. gada 18. jūnija līdz 2020.gada 30. jūnijam.
8. Abonējot kādu no žurnāliem abonents piekrīt piedalīties izlozē.
9. Izlozes kārtība:
Visi pieteikumi tiks apkopoti, un salīdzināti ar www.abonesana.lv pirkumu datiem.
Izloze tiks veikta atbilstoši pieteikumu skaitam.
10. Loterijā laimējusī persona tiks noteikta izlozes kārtībā 02.07.2020. plkst. 10.00. Rīgā, Merķeļa ielā 21.
11. Laimējusī persona tiks publicēta 2020. gada 02. jūlijā interneta lapā www.abonesana.lv.
12. Loterijas dalībnieka aptuvenās izredzes laimēt ir 1000 pret 1.
13. Balvas nodošana tās ieguvējam tiek veikta pēc tam, kad Dalībnieks, uzrādot personas identifikācijas dokumentu
žurnālu redakcijā, parakstījies Laimesta nodošanas – pieņemšanas aktā. Papildu izmaksas par Laimesta
saņemšanu nav jāveic.
14. Loterijas laimests netiek izmaksāts naudā.
15. Papildus izmaksas loterijas uzvarētājam – nokļūšana līdz balvas saņemšanas vietai.
16. Uz balvu jāpiesakās un tā jāsaņem līdz 2020. gada 13. jūlijam redakcijā, Rīgā, Merķeļa ielā 21, LV-1050.
17. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieki rakstveidā var griezties līdz 2020. gada 13. jūlijam redakcijā Rīgā, Merķeļa
ielā 21, LV-1050. Pretenzija tiks izskatīta 10 darba dienu laikā. Par rezultātu pretenzijas iesniedzējs tiks informēts
rakstveidā.
18. Ar pilniem loterijas noteikumiem varēs iepazīties www.abonesana.lv

Apstiprinu:
Gints Mucenieks
Valdes loceklis, SIA „Žurnālu izdevniecība Lilita”

