AKCIJAS “Laimē vienu no ballīšu komplektiem” NOTEIKUMI
Lūdzam rūpīgi izlasīt šos noteikumus („Noteikumi”). Piedaloties Akcijā (definēta zemāk), jūs piekrītat šiem
Noteikumiem.
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Ievērojot 4. punkta noteikumus, šajā Akcijā (“Akcija") var piedalīties personas, kas sasniegušas astoņpadsmit
(18) gadu vecumu un dzīvo Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā (kopā - “Baltija”).
Šo Akciju rīko SIA “Coca - Cola HBC Latvia” (vienotais reģ. Nr. 40003108882, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 40,
Rīga, LV-1021, +371 67516986) (“Coca-Cola” vai “Akcijas rīkotājs”). Coca-Cola pilnvaro reklāmas aģentūŗu SIA “BSMS” (vienotais reģ. Nr.40003471367, juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004 ) (“BSMS”) veikt visas
ar Akcijas organizēšanu saistītās darbības. Akcija notiek tīmekļa vietnē www.burnenergybaltics.com (“Tīmekļa vietne”), un to ar veicināšanas materiāliem
atbalsta atsevišķi Akcijas rīkotāja produkcijas mazumtirgotāji vienā vai vairākās Baltijas valstīs.
Akcijas rīkotājs un BSMS un ar tiem saistīto sabiedrību, apakšuzņēmēju, aģentu un pārstāvju darbinieki un
darbinieku ģimenes locekļi, kā arī jebkura cita persona, kura ir profesionāli saistīta ar Akciju, nedrīkst piedalīties
Akcijā.
Piedaloties šajā Akcijā saskaņā ar šiem Noteikumiem, katrs dalībnieks (“jūs”, “jūsu”, “dalībnieks”) piekrīt ievērot
šos Noteikumus, kā arī BSMS lēmumus attiecībā uz visiem jautājumiem par Akciju, un šie lēmumi ir noteicoši.
BSMS un Akcijas rīkotājs neiesaistīsies nekāda veida sarakstē.
Visi šajos Noteikumos norādītie laiki un datumi ir laiki un datumi Baltijā. Ja radīsies strīds par kāda pieteikuma
laiku vai datumu, BSMS lēmums būs galīgs.
Lai piedalītos Akcijā, nav jāiegādājas kāds izstrādājums un nav arī jāveic nekāds cits maksājums.
Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu (1) pieteikumu, un dalībnieks neiesniegs un necentīsies iesniegt vairāk
par vienu (1) pieteikumu. BSMS saglabā tiesības nereģistrēt personu Akcijai, ja šī persona iesniedz vai mēģina
iesniegt vairāk nekā vienu (1) pieteikumu.

Pieteikumu iesniegšana
Akcijas sākuma datums ir 2020. gada 1. jūlijs plkst. 00:01 (“Sākuma datums”) un beigu datums ir 2020. gada
16. augusts plkst. 23:59 (“Beigu datums”).
10. Dalībnieki var iesniegt pieteikumu: a) rīkojoties saskaņā ar šiem Noteikumiem; un b) iesniedzot informāciju par
sevi (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi), kā norādīts Tīmekļa vietnē.
11. Reģistrējoties akcijai, dalībnieks piekrīt, ka akcijas organizētājs vai pasūtītājs veic personas datu apstrādi šīs
akcijas rīkošanas vajadzībām, kā arī personas vārda, uzvārda un telefona numura pirmo četru ciparu norādīšanu
mājas lapā www.burnenergybaltics.com, publicējot laimētājus. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par
patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
9.

Balva un nosacījumi
12. Katrs dalībnieks, kurš iesniedz derīgu pieteikumu, kā norādīts 10. punktā („Derīgs pieteikums”), varēs piedalīties
laimesta izlozē („Izloze”), kurā simts (100) nejauši izlozēti laimētāji iegūs balvu („Balva”).
12.1. Burn ballīšu komplekts, kas sastāv no vēdekļa, saulesbrillēm, vienreiz lietojamās kameras, bluetooth
skaļruņa, portatīvā lādētāja. Lai nerastos šaubas – no visām Baltijas valstīm (Lietuva, Latvija, Igaunija) tiks
izlozēti simts (100) Uzvarētāji, kur katrs laimēs vienu no komplektiem.
13. Akcijas Uzvarētājam nepieciešams sniegt pierādījumus par savu atbilstību, ieskaitot pierādījumus par vecuma
atbilstību (personas, kas sasniegušas vismaz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu) un parakstīt BSMS sagatavotu
pieņemšanas – nodošanas aktu attiecībā par Balvu, apstiprinot, ka pēc akta parakstīšanas parakstītājs nav tiesīgs
vērsties pret akcijas rīkotāju par balvas izmantošanu.
14. Uzvarētājam jābūt pieejamam izlozes datumā un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un jāizpilda citas juridiskās
prasības attiecībā uz Balvu vai un/vai BSMS pieprasītajiem dokumentiem.
Paziņošana un Balvas piegāde
15. Akcijas balvu izloze notiks 2020.gada 17. augustā plkst. 12:00, kur tiks izlozēti 100 Uzvarētāji.
16. Laimētājs tiks publicēts mājas lapā www.burnenergybaltics.com 2020. gada 18. augustā.
17. Ar Uzvarētājiem sazināsimies trīs (3) darba dienu laikā no Izlozes datuma pa pieteikumā norādīto tālruņa numuru.
18. Dalībniekiem, kas nav laimējuši balvu, paziņojums netiek sniegts.
19. Ja BSMS neizdosies sazināties ar uzvarētāju trīs (3) dienu laikā pēc Izlozes datuma vai uzvarētājs jebkura
iemesla dēļ nesaņems Balvu, pieteikums tiks atzīts par spēkā neesošu, un BSMS veiks izlozi ar citiem derīgiem
pieteikumiem, tiklīdz tas būs saprātīgi iespējams.
20. Laimētājs savu balvu varēs saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
21. Balvas Uzvarētājiem jāizņem līdz 2020.gada 31. augustam. Ja balva netiek izņemta līdz noteiktajam termiņam,
balva paliek Akcijas pasūtītāja SIA „Coca-Cola HBC Latvia” īpašumā.
Vispārīgie noteikumi
22. Pieteikumi, kas iesniegti tiešsaistē, izmantojot skripta vai makro tehnoloģiju vai automātiskas ierīces, nebūs derīgi.
BSMS saglabā tiesības pārbaudīt pieteikumu derīgumu un noraidīt pieteikumus, ja konstatēs, ka tie iesniegti,
izmantojot automatizētas pieteikšanās metodes.
23. Šaubu novēršanai – lai piedalītos Akcijā, ir nepieciešams dators vai mobilā ierīce un piekļuve internetam.
Dalībnieka pienākums ir saņemt atļauju no datora īpašnieka un personas, kura maksā interneta pakalpojumu
sniedzējam. Izdevumi, kas radušies saistībā ar interneta pieslēguma izmantošanu, lai reģistrētos dalībai šajā
Akcijā, netiks atmaksāti.

24. Nedrīkst iesniegt pieteikumu dalībai Akcijā citas personas vārdā, kā arī pieteikumā nedrīkst norādīt citas personas
datus un kontaktinformāciju.
25. Strīdos par Uzvarētāja identitāti BSMS lēmums ir galīgs.
26. Visi pieteikumi tiek uzskatīti par saņemtiem brīdī, kad tie nonāk BSMS datu bāzē, nevis laikā, kad dalībnieks
nosūta pieteikumu Tīmekļa vietnē. Tiešsaistes pieteikuma veidlapas iesniegšana vai jebkāda cita veida
iesniegšanas pierādījums neapliecina, ka jūsu pieteikums ir saņemts. BSMS neuzņemas atbildību par
pieteikumiem, kas ir aizpildīti nepareizi, pazaudēti, aizkavēti vai kāda iemeslā dēļ nav saņemti.
27. Balva ir tāda, kā aprakstīts, tā nav nododama un apmaināma, un par to netiks piedāvāta naudas atlīdzība, ja
potenciālais uzvarētājs nespēs Balvu saņemt jebkāda iemesla dēļ. Neparedzētu apstākļu gadījumā Akcijas
rīkotājs patur tiesības aizstāt visu Balvu vai tās daļu ar līdzvērtīgām vai vērtīgākām balvām.
28. Uzvarētājs vai tā pilnvarotā persona piekrīt piedalīties pamatotos publicitātes pasākumos saistībā ar Akciju, ja to
lūgs BSMS vai Akcijas rīkotājs, un Uzvarētājs piekrīt, ka BSMS vai Akcijas rīkotājs izmanto tā vārdu, attēlu un
audio un/vai vizuālos ierakstus jebkādā publicitātē saistībā ar Akciju.
29. Uzvarētāja vārds būs pieejams pēc rakstiska pieprasījuma divus mēnešus pēc Beigu datuma.
30. BSMS un Akcijas rīkotājs un neviena ar tām saistītā sabiedrība, darbinieki, direktori, darbinieki, aģenti, pilnvarotās
personas vai apakšuzņēmēji neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkuru kaitējumu, zaudējumiem,
ievainojumu vai neapmierinātību, kas radusies jebkuram dalībniekam, piekļūstot Tīmekļa vietnei, piedaloties
Akcijā vai Balvas saņemšanas rezultātā. Nosūtīšanas pierādījums netiek uzskatīts par saņemšanas pierādījumu.
BSMS un Akcijas rīkotājs neuzņemas atbildību par jebkādām problēmām vai tehniskām jebkura tālruņu tīkla vai
līniju, datoru tiešsaistes sistēmu, serveru vai pakalpojumu sniedzēju, datortehnikas kļūdām, programmatūras
kļūmēm, saņemot jebkuru e-pastu vai pieteikumu, tehnisku sarežģījumu vai interneta slodzes, tālruņa līniju vai
jebkuras tīmekļa vietnes pārslodzes dēļ vai jebkura kavējuma vai pasta vai līdzvērtīga piegādes pakalpojuma
kļūdas dēļ, ieskaitot jebkuru kaitējumu vai zaudējumu dalībnieka vai jebkuras citas personas datoram vai
mobilajam tālrunim saistībā ar dalību Akcijā vai tās rezultātā.
31. Var rasties apstākļi, kas liedz realizēt Akciju vai piešķirt Balvu tādu iemeslu dēļ, ko Akcijas rīkotājs vai BSMS
nevar paredzēt un nevar kontrolēt, un attiecīgi Akcijas rīkotājs vai BSMS pēc saviem ieskatiem var mainīt vai
grozīt Akciju, un dalībnieks piekrīt, ka Akcijas rīkotājs un BSMS par to neuzņemas nekādu atbildību.
32. BSMS un Akcijas rīkotājs saglabā tiesības:
32.1. mainīt Akcijas formātu un/vai aizkavēt vai apturēt Akciju vai jebkuru tās posmu, pilnībā vai daļēji, tādu
iemeslu dēļ, ko tas nevar kontrolēt un/vai
32.2. atteikties akceptēt personas dalību Akcijā vai turpmākos pasākumos, ko organizē BSMS pēc Akcijas
rīkotāja pilnvarojuma, šādās situācijās:
32.2.1. ja BSMS vai Akcijas rīkotājs pamatoti uzskata, ka Balva ir pilnībā vai daļēji nodota trešajai personai;
32.2.2. ja dalībnieks ir diskvalificēts dalībai kādā BSMS vai Akcijas rīkotāja konkursā vai akcijā divpadsmit
(12) mēnešu laikā no Sākuma datuma;
32.2.3. ja BSMS pamatoti uzskata, ka persona nav ievērojusi šos Noteikumus un/vai
32.2.4. ja persona neatbilst dalībai Akcijā (vai dalība Akcijā ir liegta jebkura cita iemesla dēļ).
33. Izņemot, kā skaidri noteikts šajos Noteikumos, BSMS un Akcijas rīkotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem
izdevumiem vai izmaksām, kas var rasties jebkuram dalībniekam. Uzvarētājs būs atbildīgs par jebkādiem nodokļu
maksājumiem saistībā ar iegūto Balvu.
34. Ieteicams, lai visi dalībnieki saglabā šo Noteikumu kopiju, lai vēlāk to pārlasītu.
35. Uz Akciju un šiem Noteikumiem attiecas Latvijas Republikas likumi, un jebkādi strīdi (līgumiski vai
ārpuslīgumiski), kas izriet no Akcijas vai ir saistīti ar Akciju vai šiem Noteikumiem, tiek risināti Latvijas Republikas
tiesās.
36. Vispārīga informācija par Akciju būs pieejama SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004 vai būs pieejama pa tālruni
26478686 darba dienās no pl. 10:30 līdz 16:00.

