Loterijas “100 datora pircējiem Tet internetu uzsaucam uz gadu” noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Loterijas organizētājs un pakalpojumu sniedzējs – SIA “Tet”, reģistrācijas Nr.
40003052786, adrese: Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Tet).
1.2. Norises vieta – Latvijas Republika, Tet veikali visā Latvijā un e-veikals tet.lv/veikals.
1.3. Loterijas norises periods ir no 2019. gada 13. augusta līdz 2019. gada 3. oktobrim.
1.4. Loterijā var piedalīties visi Tet klienti- fiziskas personas, kuras vismaz, sākot no 2019.
gada 13. augusta ir Tet interneta pakalpojumu abonenti un kurām 3 (trīs) mēnešu periodā
no izlozes brīža nav bijis parāds par kādu no Tet pakalpojumiem, kā rezultātā konkrētā
pakalpojuma sniegšana ir pārtraukta.
1.5. Lai piedalītos loterijā, Tet interneta abonentam laika periodā no 2019. gada 13. augusta
līdz 2019. gada 16. septembrim, jebkurā Tet veikalā Latvijas teritorijā vai e-veikalā
tet.lv/veikals par pilnu cenu vai Bezprocentu nomaksā jāiegādājas kāds no portatīvajiem
datoriem. Pēc pirkuma veikšanas Tet klients automātiski tiek iekļauts datu bāzē.
2. Laimestu fonds
2.1. Laimestu kopējais fonds ir atlaides piemērošana jau pieslēgtajam Tet internetam uz 12
(divpadsmit) mēnešiem 100 (viens simts) 1.4. punktā minētajiem Tet klientiem.
Maksimālā abonēšanas maksas atlaides summa par vienu interneta pieslēgumu ir 19,50
EUR/mēn. Ja interneta abonēšanas maksa ir zemāka, starpība netiek izmaksāta.
2.2. Laimestu fonda kopējā summa ir EUR 23 400 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti eiro).

3. Dalībnieku izredzes laimēt
3.1. Kopējais laimestu skaits ir 100 (viens simts). Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku
skaits loterijas norises periodā būs 1500 (viens tūkstotis pieci simti). Laimesta iegūšanas
varbūtība 1/15.
4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība
4.1. Loterijā var piedalīties ikviens Tet klients kas atbilst šo noteikumu 1.3. un 1.4. punktam.
4.2. Laimētāji tiks noteikti 2019. gada 1. oktobrī plkst. 15:00 Tet birojā, Dzirnavu ielā 105,
Rīgā. Laimētāji tiks noteikti, veicot izlozi, nejaušības kārtībā izvēloties 100 (viens simts)
laimētājus no datu bāzē iekļautajiem Tet klientiem.
4.3. Ar laimētājiem Tet sazināsies personīgi, nosūtot e-pastu. Laimētājs pats var vērsties Tet
rakstot e-pastu uz adresi tet@tet.lv vai zvanot pa tālruni 67051010 līdz 2019. gada 25.
oktobrim.
4.4. Laimētāji tiks publicēti Tet sociālajā tīklā un www.tet.lv mājas lapā 2019. gada 3. oktobrī.
5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi.
5.1. Loterijas dalībniekam ar dalību Loterijā nav saistītu papildu izdevumu.
6. Laimestu saņemšana

6.1. Pieslēgtā Tet interneta abonēšanas atlaide ar maksimālo summu 19,50 EUR/mēn. uz 12
(divpadsmit) mēnešiem tiks piešķirta automātiski, sākot no 2019. gada 1. novembra.
7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
7.1. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to
pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kuriem ir atsauces pretenzijā.
Pretenzijas nosūtāmas uz loterijas organizatora biroju SIA “Tet”, reģistrācijas Nr.
40003052786, adrese: Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011, līdz 2019. gada 3.novembrim (pasta
zīmogs). Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc saņemšanas.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Loterijas organizators neatbild par jebkuras personas izdevumiem, kas saistīti ar dalību
loterijā.
8.2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
8.3. Loterijā nepiedalās SIA “Tet” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no
laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimests netiek piešķirts. Šādā
gadījumā laimests tiek piešķirts citam datu bāzē iekļautajam Tet klientam.

