2017. gada 02. novembra rīkojuma Nr. 721-05/102 pielikums Nr.1

AS „Citadele banka” izlozes noteikumi.
1. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, IZLOZES ORGANIZĒTĀJS
Izlozes (turpmāk tekstā – Izloze) organizētājs un pakalpojumu sniedzējs ir AS “Citadele banka”
(turpmāk tekstā – Organizators), vienotais reģistrācijas Nr. 40103303559, juridiskā adrese:
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija.
2. IZLOZES NORISES TERITORIJA UN TERMIŅI
Izlozes norises vieta ir Baltic Beauty 2017 izstāde. Izlozes norises sākums ir 2017.gada
03.novembris. Izlozes norises beigu datums ir 2017.gada 05.novembris (ieskaitot).
3. LAIMESTU FONDS
3.1. Izlozes balvu (turpmāk – Laimestu) fonda kopējā vērtība ir 300.00 EUR (trīs simti eiro un 00
eiro centi), neieskaitot nodokļus.
3.2. Laimestu fondu veido:
Viena Laimesta vērtība EUR,
Laimests
Skaits
neieskaitot nodokļus

Dāvanu karte Jūrmala Spa atpūtas
kompleksā
3.3. Laimestu nodrošina Organizators.
4.

3

100.00 EUR

DALĪBA IZLOZĒ, IZLOZES NORISE
4.1. Izlozē var piedalīties 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, LR rezidents.
4.2. Persona kļūst par Izlozes dalībnieku (turpmāk tekstā – Dalībnieks), ja periodā no 2017.gada
03.novembra līdz 2017.gada 05.novembrim (ieskaitot) aizpilda anketu (turpmāk tekstā –
Anketa), kurā norādītie Dalībnieka dati tiek izmantoti tikai Izlozes vajadzībām, un iesniedz to
Organizatoram;
4.3. Izloze notiek 2017.gada 06.novembrī, un tās laikā tiek izlozēts 3 (trīs) Laimesti.
4.4. Izlozes norisi atbilstoši šiem noteikumiem uzrauga Organizatora izveidota komisija.
5. LAIMĒJUŠO PERSONU NOTEIKŠANA UN IZSLUDINĀŠANA
5.1. Izlozes uzvarētāji tiks noteikti publiskā izlozē.
5.2. Izloze notiks 2017. gada 06. novembrī plkst. 12.00 Organizatora filiāles “Laimdota” telpās,
Krišjāņa Barona ielā 20-1, Rīgā, piedaloties Organizatora izlozes uzraudzības komisijai.
5.3. Izloze tiks veikta, izvēloties trīs Anketas pēc nejaušības principa no kopējā Organizatoram
iesniegto Anketu skaita.
5.4. Izlozē Laimestam tiks izlozēti 3 (trīs) uzvarētāji un 1 (viens) rezerves uzvarētājs. Ja konkrētā
Laimesta uzvarētājs atteiksies no Laimesta vai nesaņems Laimestu šo noteikumu noteiktajā
kārtībā un termiņā, Laimestu šajos noteikumos atrunātajā kārtībā ir tiesīgs saņemt attiecīgais
rezerves uzvarētājs.
5.5. Organizators informēs Izlozes uzvarētājus par rezultātiem, nosūtot īsziņu uz Dalībnieka
anketā norādīto tālruni, kā arī Izlozes uzvarētājs tiks paziņots Organizatora mājas lapā
www.citadele.lv, norādot tā vārdu, uzvārdu un pirmos četrus mobila telefona numura
ciparus.
5.6. Gadījumā, ja Izlozes uzvarētāji atteiksies no Laimesta vai nesaņems to noteiktajā termiņā,
Organizators personīgi vai telefoniski informēs Laimesta rezerves uzvarētāju par iespēju
saņemt Laimestu. Arī rezerves uzvarētājs ir tiesīgs atteikties no Laimesta.
5.7. Izlozes uzvarētājiem ir jāsaņem Laimests ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.decembrim. Ja Izlozes
uzvarētāji atsakās saņemt Laimestu vai nevar saņemt to noteiktajā termiņā un tādēļ iespēja
saņemt Laimestu ir rezerves uzvarētājam, Laimests saņemams ne vēlāk kā līdz 2017.gada
20.decembrim.

6. LAIMESTA SAŅEMŠANA
6.1. Ja Izlozes uzvarētājs nav atteicies no Laimesta, uzvarētājs to noteiktajā termiņā var saņemt
Organizatora telpās, uzrādot Organizatora pārstāvim derīgu personu apliecinošu dokumentu.
6.2. Uzvarētājiem var rasties citi izdevumi, kas saistīti ar nepieciešamo darbību veikšanu, lai
nodrošinātu sev iespēju saņemt Laimestu, un izmantot to, taču šie izdevumi ir atkarīgi no
Dalībnieka individuālās situācijas, to apmērs nav nosakāms, un Organizators par tiem
neatbild.
6.3. Laimests nevar tikt izmaksāts skaidrā naudā vai apmainīts pret kādu citu mantisku vērtību.
6.4. Gadījumā, ja gan Izlozes uzvarētājs, gan rezerves uzvarētājs atsakās no Laimesta,
Organizators patur Laimestu savā rīcībā un var rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem.
7.

PRETENZIJU IZSKATĪŠANA
Pretenziju gadījumā Izlozes Dalībnieki līdz 2017.gada 31.decembrim var vērsties pie
Organizatora, iesniedzot pretenziju rakstveidā AS “Citadele banka” Administratīvā atbalsta
daļā, Republikas laukumā 2A, Rīgā, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:30 vai arī nosūtot to pa
pastu uz šajā punktā norādīto adresi. Pretenzijas tiks izskatītas un atbildes uz tām sniegtas
iesniedzējiem līdz 2017.gada 31.janvārim.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Reģistrējoties Izlozei, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekritis visiem Izlozes
noteikumiem un atzīst Izlozes noteikumus par saistošiem un galīgiem attiecībā uz visiem ar
Izlozes norisi saistītajiem jautājumiem. Ja Dalībnieks nav izpildījis vai ir pārkāpis kādu no
Izlozes noteikumiem, viņam Laimests netiek piešķirts.
8.2. Organizators, tā darbinieki un sadarbības partneri, kas iesaistīti Izlozes organizēšanā nav
atbildīgi par Izlozē izlozētā Laimesta izlietojumu.
8.3. Organizators nav atbildīgs par kļūdām, kas radušās sakaru trūkuma vai traucējumu dēļ.
8.4. Šie Izlozes noteikumi ir spēkā visu Izlozes laiku. Organizators ir tiesīgs veikt izmaiņas Izlozes
noteikumos, ja normatīvo aktu grozījumu dēļ šie noteikumi vai kāda to daļa nav spēkā.
8.5. Informācija par Izlozi ir pieejama Organizatora mājas lapā www.citadele.lv.
8.6. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Izlozi nav nepieciešams saskaņot ar Latvijas
Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un tai nav nepieciešama šīs institūcijas
izdota atļauja.
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