Loterijas noteikumi “Svētku loterija”

1. Loterijas organizators:
1.1. Finanšu salīdzināšanas platforma SIA “Altero”, Vienotais reģ. Nr. 40103981737, Mūkusalas iela 42A,
Rīga, LV-1004.
2. Loterijas norises teritorija:
2.1. Latvijas Republika.
3. Loterijas norises laiks:
3.1. Loterijas norises laiks ir no 12.12.2019. līdz 13.01.2020.
4. Laimestu fonds:
4.1. Divas ceļojuma dāvanu kartes, katra 250,00 eiro vērtībā, no SIA "Transporta agentura IRBE LNK", kas
derīga līdz 2020. gada 19. jūnijam.
5. Piedalīšanas noteikumi:
5.1. Loterijā var piedalīties SIA “Altero” klienti – privātpersonas, kas saņems ziņu ar individuālu promokodu epastā vai uz mobilo tālruni īsziņas veidā, kā arī to ieteiktais draugs.
5.2. Lai piedalītos loterijā ir jāsalīdzina jebkurš no SIA “Altero” piedāvātajiem produktiem portālā
www.altero.lv/promo, ievadot saņemto promokodu.
5.3. Palielināt savu iespēju laimēt ir iespējams, iesakot draugam, salīdzināt kādu no produktiem.
Ieteicamajam draugam jāaizpilda salīdzināšanas pieteikums ievadot to pašu promokodu.
5.4. Lai sazinātos ar Laimētāju, Laimētājam aizpildot salīdzināšanas pieteikumu, ir jāatstāj sava
kontaktinformācija.
6. Laimētāju noteikšana:
6.1. Pirmais laimētājs tiks noteikts no visiem ar promokodu aizpildītajiem salīdzināšanas pieteikumiem
akcijas periodā, ar datora programmu pēc nejaušības principa. Otrs laimētājs primāri tiks izvēlēts, kas ieteica
pirmo izlozēto Laimētāju. Gadījumā, ja pirmo Laimētāju neviens nav rekomendējis, tad otrs laimētājs
sekundāri tiks noteikts pēc nejaušības principa.
6.2. Laimētāji tiks izlozēti 2020. gada 14. janvārī. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst
loterijas noteikumiem.
7. Laimētāju paziņošana:
7.1. Laimētājs tiks paziņots www.altero.lv lapā sadaļā jaunumi līdz 2020. gada 14. janvārim (ieskaitot).
Laimētājam tiks nosūtīts e-pasts, ka arī ar to sazināsies personīgi, zvanot uz pieteikumā noradīto telefona
numuru vai rakstot uz norādīto elektronisko adresi.
8. Laimesta saņemšana:
8.1. Lai saņemtu laimestu laimētājam ir jāierodas uz SIA Altero Rīgā, Mūkusalas ielā 42A, ieeja C, (darba
laiks darba dienās 9:00 – 18:00), līdzi ņemot pasi vai ID karti.
8.2. Balva pēc 2020. gada 31. marta vairs netiks izsniegta.
8.3. Balva netiks izmaksāta naudā vai sūtīta pa pastu.
8.4. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2020. gada 31. martam, paliek SIA “Altero” īpašumā.
9. Pretenzijas un to izskatīšana:
9.1. Ja loterijas dalībniekiem ir radušās pretenzijas par loterijas norisi, tad var vērsties Altero birojā Rīgā,
Mūkusalas ielā 42A līdz 31.03.2020. Atbilde tiks sniegta 3 darba dienu laikā.
10. Dalības aizliegums:
10.1. Loterijā nedrīkst piedalīties uzņēmuma SIA “Altero” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par
izlozes uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva tiks atkārtoti lozēta.

