
 

 

  



 

Preču loterijas “Raffaello ar Jums 25 gadus!” noteikumi 

 

1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 

1.1. SIA “EUGESTA un Partneri”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003321238, juridiskā 

adrese: Dzirciema iela 119 b, Rīga, LV-1055, Latvija. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: 

Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija. 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

3.1. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

4.1. Loterijas norises laiks ir no 01.03.2017. līdz 05.05.2017. 

 

5. BALVAS: 

5.1. Balvu fonds sastāv no: 

5.1.1. 1 (viena) galvenā balva – automašīna Fiat 500 1.2 Lounge ar manuālo ātrumkārbu 

(Mašīnas komplektācija norādīta pielikumā nr. 1); 

5.1.2. 25 (divdesmit piecas) nedēļas balvas – dāvanu karte juvelierizstrādājumu veikalā 

Grenardi 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā. 

5.2. Kopējā balvu fonda vērtība sastāda 14133,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts 

trīsdesmit trīs eiro, 00 eiro centi). 

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2017. gada 01. marta līdz 2017. gada 30. aprīlim 

dalībniekam jebkurā tirdzniecības vietā Latvijas teritorijā jāiegādājas vismaz 1 (viens) no 

sekojošiem Raffaello produktiem: 

6.1.1. Raffaello 150 gramu iepakojums; 

6.1.2. Raffaello 230 gramu iepakojums; 

6.1.3. Raffaello 260 gramu iepakojums; 

6.1.4. Raffaello 300 gramu iepakojums. 

6.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks reģistrējas loterijai mājas lapā www.raffaello.lv 

bez maksas, obligāti norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs, kontakta 

tālrunis. Dalībnieks arī pēc izvēles var ielādēt pirkuma čeka attēlu. Ja tiek ielādēts pirkuma 

čeka attēls, reģistrētais pirkuma čeks nav jāsaglabā un balvas saņemšanas brīdi kā 

pierādījums par dalību loterijā kalpos ielādētais pirkuma čeka attēls. 

6.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim. 



 

6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2017. gada 30. jūnijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību 

loterijā, saņemot balvu. 

6.5. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. 

6.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.  

6.7. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās. 

6.8. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas 

produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku. 

6.9. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozēs.  

6.10. Viens dalībnieks var laimēt 1 (vienu) nedēļas balvu. 

6.11. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti. 

6.12. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks: 

6.12.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt; 

6.12.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, 

papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju; 

6.12.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā. 

6.13. Akcijas organizators neatbild par: 

6.13.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai 

saņemot balvu; 

6.13.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ 

radušām 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 tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” 

datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725).  

 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 4000 (četri tūkstoši) dalībnieku, kas, izmantojot 6. punktā 

norādīto veidu, reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti: 

7.1.1. 1 (viens) laimētājs, kurš saņem 1 (vienu) automašīnu Fiat 500 1.2 Lounge ar 

manuālo ātrumkārbu; 

7.1.2. 25 (divdesmit pieci) laimētāji, kuri katrs saņem 1 (vienu) dāvanu karti 

juvelierizstrādājumu veikalā Grenardi 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) 

vērtībā. 

 

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas loterijai 6. punktā norādītajā veidā, 

reģistrējoties mājas lapā www.raffaello.lv bez maksas. 

8.2. Ar dalību loterijā dalībniekam nav papildus izdevumu. 



 

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: 

9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai noteikumu 6. punktā norādītajā veidā no 2017. gada 01. 

marta līdz 2017. gada 30. aprīļa plkst. 23:59:59: 

9.1.1. Reģistrējoties no 2017. gada 01. marta līdz 2017. gada 12. marta plkst. 23:59:59, 

dalībnieks piedalās pirmajā izlozē 2017. gada 14. martā; 

9.1.2. Reģistrējoties no 2017. gada 13. marta līdz 2017. gada 19. marta plkst. 23:59:59, 

dalībnieks piedalās otrajā izlozē 2017. gada 21. martā; 

9.1.3. Reģistrējoties no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 26. marta plkst. 23:59:59, 

dalībnieks piedalās trešajā izlozē 2017. gada 28. martā; 

9.1.4. Reģistrējoties no 2017. gada 27. marta līdz 2017. gada 02. aprīļa plkst. 23:59:59, 

dalībnieks piedalās ceturtajā izlozē 2017. gada 04. aprīlī; 

9.1.5. Reģistrējoties no 2017. gada 03. aprīļa līdz 2017. gada 09. aprīļa plkst. 23:59:59, 

dalībnieks piedalās piektajā izlozē 2017. gada 11. aprīlī; 

9.1.6. Reģistrējoties no 2017. gada 10. aprīļa līdz 2017. gada 16. aprīļa plkst. 23:59:59, 

dalībnieks piedalās sestajā izlozē 2017. gada 18. aprīlī; 

9.1.7. Reģistrējoties no 2017. gada 17. aprīļa līdz 2017. gada 23. aprīļa plkst. 23:59:59, 

dalībnieks piedalās septītajā izlozē 2017. gada 25. aprīlī; 

9.1.8. Reģistrējoties no 2017. gada 24. aprīļa līdz 2017. gada 30. aprīļa plkst. 23:59:59, 

dalībnieks piedalās astotajā izlozē 2017. gada 02. maijā. 

9.2. Visas noteikumu 6. punktā norādītajā veidā veiktās reģistrācijas laika periodā no 2017. 

gada 01. marta līdz 2017. gada 30. aprīļa plkst. 23:59:59, kas nav laimējušas nedēļas 

izlozēs, piedalās galvenās balvas izlozē 2017. gada 02. maijā.  

 

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

10.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot 

laimētājus ar datora programmas palīdzību. 

10.2. Laimētāji tiks izlozēti 2017. gada 14., 21., 28. martā, 04., 11., 18., 25. aprīlī un 02. maijā 

plkst. 15:30 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, 

pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi: 

10.2.1. Izlozē 2017. gada 14. martā tiks noteikti 4 (četri) nedēļas balvu laimētāji; 

10.2.2. Izlozēs 2017. gada 21., 28. martā, 04., 11., 18., 25. aprīlī un 02. maijā katrā tiks 

noteikti 3 (trīs) nedēļas balvu laimētāji; 

10.2.3. Izlozē 2017. gada 02. maijā uzreiz pēc nedēļas laimētāju noteikšanas, tiks noteikts 

galvenās balvas laimētājs un 2 (divi) rezervisti. 

10.3. Izlozēs piedalās katrs 9. punktā noteiktajos pieteikšanās termiņos reģistrētais pieteikums, 

kas atbilst loterijas noteikumiem. 

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 

11.1. Laimētāji tiks publicēti 3 (trīs) darba dienu laikā pēc katras izlozes. 

11.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.raffaello.lv 2017. gada 05. maijā. 



 

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

12.1. Lai saņemtu nedēļas balvu, laimētājam līdz 2017. gada 19. maijam darba dienās no 

plkst.13:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu 

ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu 

(pasi vai ID karti). Ja laimētais pirkuma čeka attēls reģistrācijas brīdī tika ielādēts mājas 

lapā www.raffaello.lv, tas nav jāuzrāda. 

12.2. Lai saņemtu galveno balvu, laimētājam līdz 2017. gada 19. maijam darba dienās no 

plkst.13:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu 

ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu 

(pasi vai ID karti). Ja laimētais pirkuma čeka attēls reģistrācijas brīdī tika ielādēts mājas 

lapā www.raffaello.lv, tas nav jāuzrāda. Galvenās balvas izsniegšana norisināsies saskaņā 

ar šiem loterijas noteikumiem: 

12.2.1. Ar galvenās balvas laimētāju tiks noslēgts balvas saņemšanas līgums un 2 (divu) 

nedēļu laikā, no tā parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 02. jūnijam,  

laimētā automašīna Fiat 500 1.2 Lounge ar manuālo ātrumkārbu tiks nodota 

laimētāja īpašumā, veicot visas ar automašīnas reģistrāciju saistītās darbības. 

Automašīnas pārrakstīšanas laiks tiks saskaņots ar laimētāju; 

12.2.2. Ja galvenās balvas laimētājs neierodas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās līdz 

2017. gada 19. maijam un/vai neparaksta balvas saņemšanas līgumu, un/vai neveic 

automašīnas pārrakstīšanas procedūru, balva tiek nodota izlozes kārtībā pirmajam 

noteiktajam rezervistam, kam līdz 2017. gada 09. jūnijam ir jāierodas SIA 

“SOMESE Baltic” biroja telpās biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. 

stāvā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID 

karti). Ja laimētais pirkuma čeka attēls reģistrācijas brīdī tika ielādēts mājas lapā 

www.raffaello.lv, tas nav jāuzrāda; 

12.2.3. Ar galvenās balvas pirmo rezervistu tiks noslēgts balvas saņemšanas līgums un 2 

(divu) nedēļu laikā, no tā parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 23. jūnijam,  

laimētā automašīna Fiat 500 1.2 Lounge ar manuālo ātrumkārbu tiks nodota 

laimētāja īpašumā, veicot visas ar automašīnas reģistrāciju saistītās darbības. 

Automašīnas pārrakstīšanas laiks tiks saskaņots ar laimētāju; 

12.2.4. Ja galvenās balvas pirmais rezervists neierodas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās 

līdz 2017. gada 09. jūnijam un/vai neparaksta balvas saņemšanas līgumu, un/vai 

neveic automašīnas pārrakstīšanas procedūru, balva tiek nodota izlozes kārtībā 

otrajam noteiktajam rezervistam, kam līdz 2017. gada 30. jūnijam ir jāierodas SIA 

“SOMESE Baltic” biroja telpās biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. 

stāvā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID 

karti). Ja laimētais pirkuma čeka attēls reģistrācijas brīdī tika ielādēts mājas lapā 

www.raffaello.lv, tas nav jāuzrāda; 

12.2.5. Ar galvenās balvas otro rezervistu tiks noslēgts balvas saņemšanas līgums un 2 

(divu) nedēļu laikā, no tā parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 14. jūlijam,  

laimētā automašīna Fiat 500 1.2 Lounge ar manuālo ātrumkārbu tiks nodota 



 

laimētāja īpašumā, veicot visas ar automašīnas reģistrāciju saistītās darbības. 

Automašīnas pārrakstīšanas laiks tiks saskaņots ar laimētāju; 

12.2.6. Ja galvenās balvas otrais rezervists neierodas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās 

līdz 2017. gada 30. jūnijam un/vai neparaksta balvas saņemšanas līgumu un/vai 

neveic automašīnas pārrakstīšanu 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas 

brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 14. jūlijam, balva paliek preces izplatītāja SIA 

“EUGESTA un Partneri” īpašumā. 

12.3. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu. 

12.4. Nedēļas balvas, kas netiek izņemtas līdz 2017. gada 19. maijam, paliek preces izplatītāja 

SIA “EUGESTA un Partneri” īpašumā. 

12.5. Galvenā balva, ja netiek noslēgts balvas saņemšanas līgums līdz 2017. gada 30. jūnijam 

vai balva netiek izņemta līdz 2017. gada 14. jūlijam, paliek preces izplatītāja SIA 

“EUGESTA un Partneri” īpašumā. 

 

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 21. 

jūlijam, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” birojā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, 

LV-1050 rakstisku iesniegumu.  

13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “EUGESTA un Partneri” 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 “EUGESTA un Partneri” īpašumā. 

 

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:  

15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības 

Inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.raffaello.lv.   

  

  



 

Pielikums nr. 1. 

 

Automašīnas Fiat 500 1.2 Lounge ar manuālo ātrumkārbu komplektācija: 

1. Dzinējs: 1.2 benzīns Jauda (kW/Zs): 51/69; 

2. Emisiju norma: EURO 6; 

3. Degvielas patēriņš (L/100 km):  

3.1. Pilsēta: 6.2; 

3.2. Ārpus pilsētas: 4.2; 

3.3. Vidējais: 4,9 

4. CO2 izmeši (g/km): 110; 

5. Virsbūves krāsa: Balts; 

6. Salona krāsa: Gaiši rūtains; 

7. Standarta aprīkojums: 

7.1. Dizains: 

7.1.1. Hromēti durvju rokturi; 

7.1.2. 15” vieglmetāla diski; 

7.1.3. Sānu skata spoguļi virsbūves krāsā; 

7.1.4. Stikla jumts; 

7.1.5. Hroma paka(hromētas līstes ap logiem, hromēts izpūtēja uzgalis, hromētas daļas 

priekšējā un aizmugurējā bamperī, hromēts ātrumpārslēga uzgalis); 

7.1.6. Krāsoti sānu moldingi ar 500 etiķeti. 

7.2. Komforts un funkcionalitāte; 

7.2.1. Tonēti logi; 

7.2.2. 12V kontaktligzda centrālajā panelī; 

7.2.3. Elektriskais stūres pastiprinātājs; 

7.2.4. Stūres augstuma regulācija; 

7.2.5. Elektroniski logu pacēlāji priekšā; 

7.2.6. Centrālā atslēga; 

7.2.7. Borta dators; 

7.2.8. Apsildāms aizmugurējais logs ar loga tīrītāju; 

7.2.9. Galvenie lukturi ar „Follow me home” funkciju; 

7.2.10. Immobilaizers. 

7.3. Maza izmēra rezerves ritenis: 

7.3.1. Nolokāmi aizmugurējie sēdekļi 50/50; 

7.3.2. Gaisa kondicionētājs; 

7.3.3. Ādas apdare stūres ratam un ātrumu pārslēgam; 

7.3.4. Elektroniski regulējami un apsildāmi sānu skata spoguļi; 

7.3.5. Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija; 

7.3.6. Stop&Start sistēma 

7.4. Drošība: 

7.4.1. ABS+EBD, ESP, BAS, TCS, MSR, DST, HSA; 

7.4.2. 7 gaisa drošības spilveni; 



 

7.4.3. Regulējams stūres augstums; 

7.4.4. ISOFIX stiprinājumi; 

7.4.5. FPS- ugunsdrošības sistēma; 

7.4.6. Miglas lukturi; 

7.5. Audio un tehnoloģijas: 

7.5.1. Radio AUX-IN/USB krāsains 5,0” skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio un MP3 

atskaņotājs; 

7.5.2. Blue & Me sistēma; 

7.5.3. Multifunkcionāla stūre; 

7.5.4. Uconnect Live sistēma. 


