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Rīga 2022.gada 28.martā 

 

 
 
 

AKCIJAS NOTEIKUMI 

 

1. Burn enerģijas dzērienu produktu izplatītājs Coca-Cola HBC Latvia, SIA  
Reģ. Nr.: LV 440003108882    

Jur. adrese: Rīga, Ulbrokas iela 40, LV-1021 
Fakt. adrese: Rīga, Ulbrokas iela 40, LV-1021  

  

2. Akcijas organizētājs SIA „BSMS” 
Reģ. Nr. LV40003471367 

Jur. adrese: Dēļu 4, Rīga, LV-1004 
Fakt. adrese: Dēļu 4, Rīga, LV-1004 

 
 

 
 
3.Akcijas norises teritorija: visa Latvijas Republikas teritorija. 
 

4. Akcijas norises laiks: no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 15.maijam.  
 
5. Akcijā var laimēt šādas balvas. Kopējais balvu fonds - 10 balvu komplekti tiks izlozēti starp 

Lietuvas, Latvijas, Igaunijas dalībniekiem. 
 

Nosaukums Balvu 

skaits 

Burn ballīšu komplekts: 

piepūšamais baseins, 

pludmales dvielis, peldošs 

dzērienu turētājs, 

piepūšamais gulbis, bezvadu 

skaļrunis, vēdeklis 

10 gab. 

 
 
 
 

6. 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. Pilnus Akcijas noteikumus skaties 
www.burnenergybaltics.com. Atļauts piedalīties personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. 
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Neparedzētu apstākļu gadījumā Akcijas organizētājs patur tiesības norādītās balvas aizstāt ar līdzvērtīgām 
balvām. 
6.1. Akcijai var reģistrēties laikā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 15.maijam plkst. 24:00. 
 

 
 
 
 
 
7. Dalībnieks var reģistrēties akcijai sekojoši: 

reģistrējoties internetā www.burnenergybaltics.com, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, e-pastu un tālruņa 
numuru. 
7.1. Izlozē piedalīsies visas pareizās reģistrācijas internetā no personām, kuras sasniegušas 18 gadu 

vecumu.  
7.2. Reģistrējoties akcijai, dalībnieks piekrīt, ka akcijas organizētājs vai pasūtītājs veic personas datu 
apstrādi šīs akcijas rīkošanas vajadzībām, kā arī personas vārda, uzvārda, 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. Līdz katrai laimētāju noteikšanai dalībniekam ir tiesības no akcijas organizētāja pieprasīt 
savu ievadīto datu dzēšanu. Tādā gadījumā reģistrētie dati tiek dzēsti un reģistrācija vairs netiek ņemta 

vērā. 
 
8.Dalībnieku ieguldījums: 
Lai piedalītos akcijā, dalībniekam jāreģistrējas 7. punktā minētā veidā.  

 
9.Pieteikšanās termiņš: 
Dalībnieks var pieteikties akcijai 7. punktā norādītajā veidā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 15.maijam 
plkst. 24:00. 

 
10.Laimētāju noteikšana: 
10.1. 2022.gada 16.maijā plkst.12:00 notiks izloze, kurā kopā tiks izlozētas 10 (desmit) balvas.  

10.2. Izlozes notiks SIA „BSMS” ofisā, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004. 
 
11.Laimētāju paziņošana 
11.1.Laimētāji tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot SMS uz akcijā norādīto mobilā tālruņa numuru 3 

darba dienu laikā pēc izlozes. 
11.2.Pilnais laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.burnenergybaltics.com 2022.gada 17.maijā. 
 

12.Balvas izsniegšana 
12.1. Par balvas nodošanu akcijas organizators sazināsies ar laimētāju individuāli un vienosies par 
nodošanas procesu. Visus izdevumus, kas saistīti ar balvas seņemšanu sedz laimētājs pats. 
12.2. Balvas laimētājam jāizņem SIA „BSMS” ofisā, Dēļu ielā 4, Rīgā līdz 2022.gada 31.maijam.   

12.3. Neparedzētu apstākļu gadījumā, iespējama aizkavēšanās balvu piegādē, šādā gadījumā Akcijas 
organizētājs informēs laimētājus nosūtot sms uz reģistrācijā norādīto telefona numuru. 
12.4. Laimests netiks mainīts pret līdzvērtīgu naudas summu.  

12.5. Visus nodokļus maksājumus, ja tādi ir paredzēti, saistītus ar laimesta gūšanu sedz laimesta saņēmējs.  
 

13.Akcijā nedrīkst piedalīties SIA „Coca-Cola HBC Latvia”, kā arī SIA „BSMS” darbinieki un viņu ģimenes 
locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga 

piedalīties izlozē, Akcijas Organizētāja pienākums ir izslēgt šo personu no uzvarētāju saraksta.  
 
14.Visas pretenzijas izskatīs Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā, adrese pretenziju 

iesniegšanai: SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004. Pretenzijas tiks pieņemtas, izskatītas un atbilde tiks 
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iesniegta 10 darba dienu laikā, no pretenzijas saņemšanas brīža. Pretenzijas tiks pieņemtas līdz 2022. gada 
31.maijam. 
 
15.Akcijas noteikumi atrodami: 

15.1.SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004 
 
 

 
 
 
 

15.2.Akcijas mājas lapā: www.burnenergybaltics.com 
15.3.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. 


