
 

“Listerine dienas veikalos Drogas’’ 

loterijas noteikumi. 

1. PRECES IZPLATĪTĀJS. 

A/S ‘’Konig distribution’’ reģ.nr. 40003781777, juridiskā adrese Ziepniekkalna iela 21b, Rīga, LV-1004          

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS. 

Sia ‘’SprintLab’’ reģ.nr. 40103364801, juridiskā adrese Rīgas iela 8-9, Carnikava, Carnikavas novads LV-2163 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA. 

Drogas veikali visā Latvijas teritorijā un e-veikals www.drogas.lv. 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS. 

30.08.2021 – 20.09.2021. 

5. LAIMESTU FONDS. 

Laimestu fondu sastāda: Philips zobu starpu tīrītājs Sonicare Air Floss Ultra 3 gab.  

Laimesta fonda kopējā vērtība ir 257.97 eiro (t.sk.PVN).  

6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS. 

Tiek plānoti aptuveni 300 loterijas dalībnieki, no kuriem tiks izlozēti 3 laimētāji, kuri katrs saņems 1 laimestu. 

7. PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI. 

7.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2021. gada 30.augusta līdz 2021. gada 19.septembrim dalībniekam 

jebkurā no Latvijas Republikā esošajiem Drogas veikaliem vai e- veikalā www.drogas.lv jāiegādājas jebkurš 

Listerine produkts.  Pēc pirkuma veikšanas dalībniekam jāreģistrē dalība loterijā mājaslapā www.labasloterijas.lv, 

kur jānorāda čeka vai rēķina numurs ( ja pirkums tiek veikts Drogas e-veikalā www.drogas.lv) vārds, uzvārds, 

kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese.  

7.2. Pirkuma čeks vai rēķins jāsaglabā līdz balvas saņemšanai. 

7.3. Dalība loterijai ir jāreģistrē līdz 2021. gada 19.septembra plkst. 23:59:59. 

7.4. Katrs unikālais čeks vai rēķins drīkst tikt piereģistrēts loterijai vienu reizi. Ja viens čeks vai rēķins  tiks 

piereģistrēts loterijai vairākas reizes, tad par spēkā esošo reģistrāciju tiek uzskatīta tā, kas ir veikta pirmā. 

7.5. Dalībnieks var piedalīties loterijā vairākkārt, izdarot atkārtotu loterijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu 

unikālu pirkuma čeka vai rēķina numuru. 

7.6. Reģistrējoties loterijai, dalībniekam jāreģistrē čeka numurs, kas satur slīpsvītru “/”, piemēram, “12/345”. 

8. DALĪBNIEKU IZDEVUMI. 

http://www.drogas.lv/


8.1. Dalībnieku ieguldījums, lai piedalītos loterijā, ir viena Listerine produkta iegāde.  

8.2. Izdevumi, kas saistīti ar dalībnieka nokļūšanu pēc laimesta un tā izmantošanu, netiek segti.  

8.3. Reģistrācija loterijai ir bezmaksas. 

9. LAIMESTU IZLOZĒŠANA.  

9.1. Starp visiem Loterijas dalībniekiem, kas reģistrējušies Loterijas noteikumos paredzētajā kārtībā no 2021. gada 

30.augusta  plkst. 00:00:01 līdz 2021. gada 19. septembrim  plkst. 23:59:59, balvu fonds tiks izlozēts katru nedēļu 

SIA ‘’Visas loterijas’’ telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 37-63, 6.stāvā.  

Datums Laiks Balva 

06.09.2021 10:00 
Philips zobu starpu tīrītājs Sonicare Air Floss 
Ultra – 1 gab. 

13.09.2021 10:00 
Philips zobu starpu tīrītājs Sonicare Air Floss 
Ultra – 1 gab. 

20.09.2021 10:00 
Philips zobu starpu tīrītājs Sonicare Air Floss 
Ultra – 1 gab. 

9.2. Katru nedēļu viena balva tiks izlozēta starp visiem dalībniekiem, kuri būs reģistrējušies loterijas noteikumos 

paredzētajā kārtībā un iepriekšējās izlozēs nebūs laimējuši.  

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA. 

10.1. Laimētāji tiks publicēti mājaslapā www.labasloterijas.lv  līdz izlozes dienas beigām, norādot laimējušās 

personas vārdu, uzvārdu un laimējušā čeka vai rēķina numuru. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājaslapā 

www.labasloterijas.lv  līdz 20.09.2021 plkst. 18:00. 

Datums Laiks 

06.09.2021 18:00 

13.09.2021 18:00 

20.09.2021 18:00 

10.2. Papildus loterijas organizētājs no 06.09.2021 līdz 20.09.2021 paziņos loterijā laimējušām personām par 

laimestu un tā saņemšanu zvanot uz reģistrēto kontakttālruni. 

10.3. Izlozē laimestiem tiks izlozēti papildu 3 rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji 
nepieteiksies balvai. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems 
tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti. Ar rezerves laimētājiem loterijas organizētājs sazināsies 
personīgi, zvanot uz reģistrēto kontakttālruni. 

10.4. Piedaloties loterijā, loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka loterijas rīkotāji  
A/S ‘’Konig distribution’’, SIA ‘’SprintLab’’ un A/S “Drogas” un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un 
izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.drogas.lv un www.labasloterijas.lv, kā arī 
laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. 
 
11. LAIMESTU SAŅEMŠANA. 

11.1. Lai saņemtu laimestu, loterijas uzvarētājam laikā no 07.09.2021. līdz 20.10.2021. jāreģistrējas balvas 

saņemšanai www.labasloterijas.lv sadaļā “Pieteikties balvai” aizpildot pieteikuma anketu. Laimests tiks izsūtīts uz 

loterijas uzvarētāja norādīto kurjerdienesta “Omniva” pakomātu. 

http://www.labasloterijas.lv/
http://www.labasloterijas.lv/


11.2. Loterijas uzvarētājam ir iespēja personīgi ierasties saņemt laimestu sākot ar 2021. gada 7.septembra līdz 
2021. gada 20. oktobrim darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00 SIA ‘’SprintLab’’ birojā Rīgā, Šarlotes ielā 18A, 
3. stāvā, uzrādot pirkuma čeka oriģinālu ar atbilstošu čeka numuru vai rēķinu ar atbilstošu rēķina numuru, kurā ir 
uzrādīts pirkums ar vismaz vienu Listerine produktu un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).  

11.3. Loterijas uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar loterijas rīkotājiem pa tālruni 29378753 
darba dienās no 9:00 līdz 18:00 un vienoties par balvas saņemšanu. 
 
11.5. Ja laimētāji nepieteiksies balvai līdz 2021. gada 20. oktobrim, tas zaudēs tiesības saņemt balvu un loterijas 
organizētājs sazināsies ar rezerves laimētāju. 

 
11.6. Saņemot laimētās balvas, loterijas laimētāji paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas 
saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie akcijas rīkotājiem ar 
pretenziju par balvu. 
 
11.7. Balvas netiks izmaksātas naudā. 
 

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA. 

12.1. Pretenziju gadījumā dalībniekam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums SIA ‘’Sprintlab’’ Šarlotes 18A, Rīgā, LV-

1001 līdz 2021. gada 30.septembrim. 

12.2. Pretenzija tiek izskatīta un atbilde tiek sniegta 14 kalendāro dienu laikā. 

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS. 

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties A/S “Drogas”, SIA “SprintLab” un A/S “Konig distribution” 

darbinieki. 

13.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav 

tiesīga piedalīties izlozē, laimests paliek preces izplatītāja A/S “Konig Distribution” īpašumā. 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI. 

14.1. Pilni loterijas noteikumi pieejami mājaslapās www.drogas.lv sadaļā ‘’Loterijas’’ un www.labasloterijas.lv. 

 

 


