Akcijas
“Bite dāvina klientiem hokeju!”
noteikumi
1. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
1.1. SIA “BITE Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003742426, juridiskā adrese: Rīga,
Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Latvija.
2. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese:
Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.
3. AKCIJAS NORISES LAIKI
3.1. Akcijas reģistrācijas periods ir no 2020. gada 24. februāra līdz 2020. gada 22. martam.
3.2. Akcijas laimētāji tiks izlozēti 2020. gada 24. martā.
3.3. Akcijas laimētāji tiks publicēti 2020. gada 26. martā mājas lapā www.biteshokejs.lv.
3.4. Pieteikšanās laimesta saņemšanai ir līdz 2020. gada 09. aprīlim.
3.5. Akcijas laimestu izsūtīšana ir līdz 2020. gada 17. aprīlim.
3.6. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi līdz 2020. gada 29.
aprīlim.
4. BALVAS
4.1. Balvu fonds sastāv no 375 (trīs simti septiņdesmit piecām) balvām:
4.1.1. 140 (viens simts četrdesmit) 2 (divu) biļešu komplektiem uz Latvijas – Šveices pārbaudes
spēli hokejā, kas norisināsies hallē “Arēna Rīga” Rīgā, Skanstes ielā 21, 2020. gada 30.
aprīlī.
4.1.2. 235 (divi simti trīsdesmit pieciem) 2 (divu) biļešu komplektiem uz Latvijas – Šveices
pārbaudes spēli hokejā, kas norisināsies hallē “Arēna Rīga” Rīgā, Skanstes ielā 21, 2020.
gada 01. maijā.
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
6.1. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam ir jābūt noslēgtam pakalpojumu līgumam ar SIA “BITE
Latvija” līdz 2020. gada 23. februārim. Akcijā nedrīkst piedalīties SIA “BITE Latvija” klienti,
kas par tādiem kļuvuši pēc 2020. gada 23. februāra.
6.2. Akcijā drīkst piedalīties tikai privātpersonas. Juridiskas personas, kas ir noslēgušas
pakalpojumu līgumu ar SIA “BITE Latvija”, akcijā nepiedalās.
6.3. Lai reģistrētos akcijai dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.biteshokejs.lv,
obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, SIA “BITE Latvija” klienta numuru, e-pastu un
kontakttālruni.
6.4. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.6. Ar katru reģistrēto unikālo SIA “BITE Latvija” klienta numuru ir iespējams laimēt 1 (vienu)
balvu.
6.7. Visi reģistrētie klientu numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie
klientu numuri, kas jau reģistrēti dalībai akcijā, tiks dzēsti.
6.8. Organizētājs neatbild par:
6.8.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.8.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušos
neprecizitātēm;

6.8.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija,
bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.9. Akcijas dalībnieks, piesakoties akcijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu
bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi nodrošināt
reģistrāciju, saglabāt veiktās reģistrācijas, noteikt un publicēt laimētājus, kā arī sazināties ar
laimētājiem un izsniegt balvas.
7. LAIMESTA SAŅEMŠANA
7.1. Akcijas laimētājiem tiks izsūtīta informācija par laimestu akcijā no e-pasta adreses
info@somese.lv uz e-pasta adresi, kas tika norādīta reģistrējoties.
7.2. Lai saņemtu laimestu ir jāatbild uz saņemto e-pastu, saturā norādot sekojošu informāciju:
7.2.1. norādot laimētāja vārdu, uzvārdu un reģistrēto laimīgo klienta numuru un brīvā formā
izsakot vēlmi saņemt akcijas laimēto balvu;
7.2.2. atbildes e-pastā, laimētājam būs jānorāda arī savu personas kodu, kas nepieciešams, lai
akcijas organizētājs varētu deklarēt saņemto laimestu un nomaksāt iedzīvotāju ienākuma
nodokli, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
7.2.3. pēc saņemtās informācijas pārbaudes, ja reģistrācija atbildīs akcijas noteikumiem, 3 (trīs)
darba dienu laikā atbildes e-pastā tiks nosūtīta laimētā biļete.
7.3. Laimētājam jāpiesaka balvas saņemšana līdz 2020. gada 09. aprīlim. Ja akcijas laimētājs
nepieteiks laimesta saņemšanu līdz 2020. gada 09. aprīlim, balva netiks izsniegta un balva
paliek SIA “BITE Latvija” īpašumā.
7.4. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
8. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA
8.1. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE
Baltic” birojā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku iesniegumu.
8.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un akcijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
9. DALĪBAS AIZLIEGUMS
9.1. Akcijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic”, SIA “BITE Latvija Retail” un SIA “BITE
Latvija” darbinieki.
9.2. Laimētāji, piesakoties akcijai apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu
darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst
persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “BITE Latvija” īpašumā.

