
“MARTA BONUSI” kampaņas noteikumi

1. “MARTA BONUSI” kampaņu (turpmāk tekstā - Kampaņa) organizē SIA „Tele2”, Dēļu
iela 5, Rīga, Latvija, LV-1004, (turpmāk - Kampaņas organizētājs).

2. Kampaņas norises kārtību saskaņā ar  esošajiem noteikumiem nosaka Kampaņas
organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Kampaņas dalībniekiem.

3. Kampaņas norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija.

4. Kampaņas norises datums ir 2019. gada 1. aprīlis. 

5. Kampaņas  dalībnieks  –  par  veiksmīgu  kampaņas  dalībnieku  uzskatāma  jebkura
fiziska persona, kas ir kļuvusi par Zelta Zivtiņas pēcapmaksas klientu līdz 2019. gada
28. februārim.  Tie,  kas  kļūst  par  jauniem  klientiem  kampaņas  laikā,  nav  tiesīgi
piedalīties kampaņā.

6. Piedalīšanās noteikumi: lai piedalītos kampaņā, dalībniekam jābūt aktīvam (ar aktīvu
pieslēgumu,  nebloķētam)  Zelta  Zivtiņas pēcapmaksas  klientam 2019.  gada
29. februārī.

7. Balvu fonds:

• 2 (divas) ceļojumu aģentūras Impro dāvanu kartes 300.00 EUR vērtībā.

8. Kampaņas  ietvaros  tiek  noteikta  1  (viena)  izloze,  kurā  piedalās  saņemtās
reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu: 

• izloze notiek 2019. gada 1. aprīlī, plkst. 11.00.

9. Izloze tiks veikta ar programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas
Nr. 003365.

8. Laimētāji  tiks  publicēti  mājaslapā  www.zeltazivtina.lv  nākamās  dienas  laikā  pēc
izlozes. 

9. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi.

10. Balvas varēs saņemt pie Kampaņas organizatoru pilnvarotās puses - SIA “Visas
Loterijas”, Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, LV-1010, līdz 2019. gada 15. aprīlim.

11. Ierodoties  saņemt  laimēto  balvu,  laimētājam  jāuzrāda  personu  apliecinošs
dokuments (pase/ID karte).

12. Ar jautājumiem par Kampaņas norisi vai laimestu saņemšanu iespējams vērsties
zvanot  pa  tālruni  67686540  darba  dienās no 9.00  līdz  17.00  vai  rakstot  e-pastu
info@loterijas.lv līdz 2019. gada 15. aprīlim.

13. Kampaņas  dalībnieks  ir  tiesīgs  atsaukt  savu  dalību  kampaņā,  vēršoties  ar
rakstveida  iesniegumu  uz  info@loterijas.lv  un  iesniegumā  norādot  konkrētās
Kampaņas nosaukumu.

14. Reklāmas  materiālos  pieejamajai  informācijai  par  kampaņu  ir  tikai
informatīvs raksturs. Kampaņas organizētājam ir tiesības veikt izmaiņas šajos
noteikumos.


