
 

Pakalpojumu loterijas 

“Lieto manabite.lv un laimē telefonu 2018” 

noteikumi. 

 

1. PRECES IZPLATĪTĀJS: 

1.1. SIA “BITE Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003742426, juridiskā adrese: Rīga, 

Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Latvija. 

  

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Šķūņu 

iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija. 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

3.1. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 01. jūnija līdz 2018. gada 13. jūlijam. 

4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 01. jūnija līdz 2018. gada 10. jūlijam. 

 

5. BALVAS: 

5.1. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 4045,20 EUR (četri tūkstoši četrdesmit pieci eiro, 20 eiro 

centi) un tas sastāv no 10 (desmit) mobilajiem telefoniem “iPhone 6” 32 GB. 

   

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Loterijā drīkst piedalīties tikai SIA “BITE Latvija” klienti, kuri ir noslēguši pakalpojumu 

abonēšanas līgumu un apmaksā ikmēneša SIA “BITE Latvija” rēķinus, un klienti, kuri 

loterijas reģistrācijas laikā noslēdz pakalpojumu saņemšanas līgumu ar uzņēmumu SIA 

“BITE Latvija”. 

6.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam ir jābūt portāla www.manabite.lv reģistrētam lietotājam 

vai loterijas reģistrācijas laikā jāizveido portālā www.manabite.lv lietotāja konts.  

6.3. Autorizējoties portālā www.manabite.lv, lietotājam automātiski tiks piedāvāta iespēja 

aizpildīt datu apstrādes anketu, kurā jāatbild uz visiem jautājumiem. 

6.4. Aizpildot datu apstrādes anketu, neatkarīgi no tā, kādus atbilžu variantus lietotājs ir 

izvēlējies, lietotājam tiks piedāvāta iespēja piedalīties loterijā, kas jāapstiprina, atzīmējot 

“Vēlos piedalīties manabite.lv loterijā un laimēt iPhone 6”. 

6.5. Ja lietotājs datu apstrādes anketu būs aizpildījis jau iepriekš kādā citā iespējamajā veidā, 

izņemot portālu www.manabite.lv (piemēram, SIA “BITE Latvija” klientu apkalpošanas 

centrā, zvanot uz SIA “BITE Latvija uzziņu tālruni u.c.), lietotājam datu apstrādes anketa 

vairs nebūs jāaizpilda un, korekti reģistrējoties vai autorizējoties portālā (ManaBite 
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lietotājam profilā ir pievienots Bites konts/-i un numurs/-i), uzreiz tiks piedāvāta iespēja 

piedalīties loterijā. 

6.6. Tie SIA “BITE Latvija” klienti, kuri pirms loterijas perioda aizpildīja datu apstrādes anketu 

portālā www.manabite.lv, nevar piedalīties šajā pakalpojumu loterijā. 

6.7. Katram dalībniekam ir iespēja reģistrēties loterijai vienu reizi. 

6.8. Ja reģistrācija loterijai ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. 

6.9. Loterijas organizētājs neatbild par: 

6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu; 

6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ 

radušāmies neprecizitātēm; 

6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, 

bojājumu vai interneta traucējumu dēļ. 

 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 40000 (četrdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 

(viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 10/40000. 

 

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.manabite.lv bez maksas. 

Jau reģistrētiem lietotājiem atkārtota reģistrācija nav jāveic. 

8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu. 

 

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

9.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju 

ar datora programmas palīdzību. 

9.2. Laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 12. jūlijā plkst. 11:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās 

Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcijas pārstāvi. 

9.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem. 

 

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 

10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.bite.lv 2018. gada 13. jūlijā. 

 

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

11.1. SIA “BITE Latvija” pēc laimētāju publicēšanas sazināsies ar loterijas laimētājiem, zvanot 

uz SIA “BITE Latvija” klienta datos norādīto kontakttālruņa numuru, vienojoties ar 

laimētājiem, kurā no SIA “BITE Latvija” klientu apkalpošanas centriem laimētājs saņems 

laimestu. Lai saņemtu laimestu, laimētajam būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments 

(pase vai ID karte) un, saņemot laimestu, būs jāparaksta balvas saņemšanas akts. 
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11.2. Ja SIA “BITE Latvija” nebūs izdevies sazināties ar laimētāju, laimētājs par laimestu var 

uzzināt, apskatot laimētāju sarakstu interneta mājas lapā www.bite.lv. Šādā gadījumā 

laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 27. jūlijam, rakstot uz e-pasta 

adresi info@bite.lv un e-pastā norādot savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un vēlamo laiku, 

kad ar viņu sazināties. 

11.3. Laimestu iespējams saņemt izvēlētajā SIA “BITE Latvija” klientu apkalpošanas centrā līdz 

2018. gada 10. augustam. 

11.4. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

11.5. Ja laimētājs nav vienojies ar SIA “BITE Latvija” par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 27. 

jūlijam vai neizņem balvu līdz 2018. gada 10. augustam, tā paliek SIA “BITE Latvija” 

īpašumā. 

 

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 17. 

augustam, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050 rakstisku 

iesniegumu.  

12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “BITE Latvija”, SIA “BITE Latvija Retail” un SIA 

“SOMESE Baltic” darbinieki.  

13.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav 

tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA “BITE Latvija” īpašumā. 

 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI: 

14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcija, atrodami mājas lapā www.bite.lv. 

 

 

Anna Malnača 

SIA “SOMESE Baltic” 

Valdes locekle 

10.05.2018. 

 


