APSTIPRINĀTI
ar AS “Pasažieru vilciens” 2018. gada 7. maija
Rīkojumu Nr.89

AS “Pasažieru vilciens” e-biļešu iegādes loterijas noteikumi
(redakcija, kas apstiprināta ar AS “Pasažieru vilciens” 2018. gada 08. jūnija rīkojumu Nr.124)
1. Loterijas organizators:

AS “Pasažieru vilciens”
Reģ. Nr. 40003567907
Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050

Atbildīgā persona: Aija Bula, tālr. nr. 67234146
2. Loterijas norises teritorija un termiņi.
2.1. Loterijas norises vieta ir Latvijas Republika.
2.2. Loterijas norises laiks: 2018. gada 16. jūlijs – 2018. gada 17. novembris.
3. Loterijas laimestu fonds.
3.1. AS „Pasažieru vilciens” garantē, ka e-biļešu iegādes loterijā tiks nodrošināts šāds laimests:
Viena laimesta
Laimesta nosaukums
Skaits
Summa ar PVN
vērtība ar PVN
Dāvanu grozs ar pārtikas produktiem –
gaļas, piena un bakalejas
30,00
10
300,00
izstrādājumiem, izņemot alkohola un
tabakas izstrādājumiem
3.2. Katram loterijas dalībniekam ir iespēja laimēt 1 (vienu) laimestu. Aptuvenās izredzes laimēt ir 10:150 000.
4. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi.
4.1. Par loterijas dalībnieku kļūst ikviena fiziska persona, kura:
1) laika posmā no 2018. gada 16. jūlija līdz 2018. gada 7. novembrim ir iegādājusies e-biļeti braucienam jebkurā
maršrutā AS „Pasažieru vilciens” mājaslapā www.pv.lv vai AS „Pasažieru vilciens” mobilajā lietotnē un
2) norādījusi savu e-pasta adresi, reģistrējoties e-biļetes iegādei, un
3) piekritusi, ka tās dati tiek izmantoti dalībai loterijā.
4.2. Viens loterijas dalībnieks drīkst iegādāties neierobežotu e-biļešu skaitu.
5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie dalībnieka izdevumi
5.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāiegādājas AS „Pasažieru vilciens” e-biļete jebkuram maršrutam.
6. Laimējušo personu noteikšana un izsludināšana
6.1. Loterijā laimējušās personas tiks noteiktas starp visiem e-biļešu pircējiem, laimētājus nosakot pēc šāda principa
– secīgi katrs 15 000. (piecpadsmit tūkstošais) dalībnieks ir laimējis 1 (vienu) laimestu. Kopumā tiks noteikti ne
vairāk par 10 (desmit) laimējošiem e-biļetes pircējiem.
6.2. Loterijā laimējušo personu noteikšana notiks, AS „Pasažieru vilciens” e-biļešu uzskaites sistēmai fiksējot katru
15 000. e-biļeti, uzskaiti sākot 2018. gada 16. jūlijā plkst.00:00 un beidzot 2018. gada 7. novembrī plkst.23:59.
6.3. Loterijā laimējušās personas tiek noteiktas Rīgā, Stacijas laukumā 2, Dzelzceļa stacijas ēkas 6. kabinetā šādos
datumos: 6. augustā plkst.10:00; 10. septembrī plkst.10:00; 8. oktobrī plkst.10:00; 12. novembrī plkst.10:00.
6.4. AS „Pasažieru vilciens” informēs laimējušās personas par laimestu 5 (piecu) dienu laikā pēc katras laimētāju
noteikšanas, rakstot uz laimējušo personu e-pasta adresi.
6.5. Loterijā laimējušo personu vārdi tiks izsludināti (publicēti) AS „Pasažieru vilciens” mājaslapā www.pv.lv 2018.
gada 17. novembrī.

7. Laimestu saņemšana.
7.1. Laimējušās personas laimestu varēs saņemt līdz 2018. gada 30. decembrim AS “Pasažieru vilciens” Klientu
apkalpošanas centrā, Dzelzceļa stacijā, Stacijas laukumā 2, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
7.2. Iespējamās papildu izmaksas saistībā ar laimesta saņemšanu: dalībnieka ceļa izdevumi jāsedz pašam dalībniekam.
Laimesta saņēmējam loterijas laimesta vērtība nevar tikt izmaksāta naudā, kā arī laimests nevar tikt apmainīts
pret kādu citu mantisku vērtību.
8. Pretenziju izskatīšana.
8.1. Pretenziju gadījumā, kas attiecas uz dalību loterijā, loterijā laimējušās personas noteikšanu un pieteikšanos uz
laimestu, loterijas dalībnieks var vērsties AS „Pasažieru vilciens”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, līdz 2018. gada 16.
decembrim. Pretenzija tiks izskatīta un atbilde sniegta 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas
brīža.
8.2. Pretenziju gadījumā, kas attiecas uz laimesta saņemšanu, laimējusī persona var vērsties AS „Pasažieru vilciens”,
Turgeņeva ielā 14, Rīgā, līdz 2019. gada 16. janvārim. Pretenzija tiks izskatīta un atbilde sniegta 10 (desmit)
darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.
9. Citi noteikumi.
9.1. Piedaloties loterijā, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekritis visiem loterijas noteikumiem un atzīst
loterijas noteikumus par saistošiem attiecībā uz visiem ar loterijas norisi saistītajiem jautājumiem. Ja dalībnieks
nav izpildījis vai ir pārkāpis kādu no loterijas noteikumiem, viņam laimests netiek piešķirts.
9.2. Piedaloties loterijā, dalībnieks apliecina, ka piekrīt tā datu apstrādei loterijas ietvaros.
9.3. Ikviens loterijas dalībnieks jebkurā loterijas norises brīdī, proti, no 2018. gada 16. jūlija līdz 2018. gada 7.
novembrim (ieskaitot), var rakstveidā pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa
personas dati tiktu dzēsti, aizpildot AS “Pasažieru vilciens” Elektronisko biļešu iegādes un atgriešanas noteikumu
Pielikuma Nr.3 formu.
9.4. Pēc loterijas dalībnieka lūguma pārtraukt loterijas dalībnieka personas datu apstrādi vai tā datu dzēšanas loterijas
dalībnieks vairs loterijā nepiedalās un nepretendē uz balvu.
9.5. Loterijas dalībniekam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz izmaksām, kas tam netieši radušās sakarā ar
laimesta saņemšanas un/vai izmantošanu un ir atkarīgas no viņa individuālās situācijas.
9.6. AS „Pasažieru vilciens” ir tiesības vienpusēji pārtraukt loteriju un tās laimestu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas
nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā AS „Pasažieru vilciens” pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekciju un paziņot plašsaziņas līdzekļos par loterijas pārtraukšanu.
9.7. Loterijā nav tiesīgi piedalīties AS „Pasažieru vilciens” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns,
mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji apstiprina parakstot
pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka AS “Pasažieru vilciens”
darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un ir noteikts kā balvas ieguvējs, viņam balva netiek
izsniegta.
9.8. Ar loterijas noteikumiem var iepazīties AS „Pasažieru vilciens”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1050, 2. stāvā,
Mārketinga daļā un www.pv.lv.
Par loteriju atbildīgā persona:
AS „Pasažieru vilciens”
Mārketinga daļas vadītāja

Aija Bula
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