
 
 

Akcijas “Pērc  jebkuru 1 KELLOGG’S produktu un  

dāvanā saņem vienu no bļodiņām” noteikumi 

 

Izplatītājs, nosaukums, adrese: 

SIA „Sanitex” , Reģistrācijas numurs: 40003166842;                    

Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 

Akcijas organizētājs, nosaukums, adrese: 

SIA „Sanitex” , Reģistrācijas numurs: 40003166842;                    

Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 

Akcijas norises teritorija:  

Akcija notiek veikalu tīkla Rimi HYPER veikalos visā Latvijas teritorijā.  

Akcijas norises sākuma un beigu datums:   

21.05-03.06.2019.  

Akcijas balvu fonds Latvijā:  

Balvās pieejams:  

- 3500 gab. Kellogg's dzeltenas pērtiķu bļodiņas 

- 3500 gab. Kellogg's Frosties brokastu bļodiņas 

Akcijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:  

Lai saņemtu balvu, jānopērk jebkurš 1 KELLOGG’S zīmola produktus laika periodā no 21.05.2019. 

plkst. 8:00 līdz 03.06.2019. plkst. 22:00 un jāuzrāda čeks RIMI HYPER veikala informācijas centrā (ar 

Rimi veikalu atrašanās vietu varat iepazīties www.rimi.lv) no 21.05.2019. plkst. 8:00 līdz 03.06.2019. 

plkst. 22.00. Akcija attiecas tikai uz KELLOGG’S zīmola produktiem.    

Akcijā var piedalīties neierobežotu skaitu reižu katrā reizē uzrādot jaunu čeka numuru.  

Balvu skaits ir ierobežots un akcija ir spēkā akcijas periodā vai kamēr balvas ir pieejamas veikalos.  

Akcijas dalībnieks, piesakoties akcijai, piekrīt savu datu izmantošanai tikai akcijas ietvaros. SIA 

“SANITEX” apņemas aizsargāt Klienta privātumu un nodrošināt Klienta Informācijas drošību. 

Akcijas dalībniekiem nav tiesības saņemt balvas vērtību naudā.  

Informācija par iespēju saņemt balvu:  

Balvas dalībnieks var saņemt RIMI HYPER veikalu informācijas centros visā Latvijā, kamēr balvas ir 

pieejas. Lai saņemtu balvu, jāuzrāda derīgs pirkuma čeks.  

http://www.rimi.lv/


 
 

Papildus izdevumi saņēmējiem:  

Nav.  

Pretenzijas:  

Pretenziju gadījumā akcijas dalībniekam rakstiski, pilnība izklāstot iebildumus un to pamatojumu, 

pievienojot dokumentus vai to kopijas, ja tādi ir, jāvēršas SIA „Sanitex”. Reģistrācijas numurs  

40003166842; adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111; tālrunis: 

20041657, liga.v@sanitex.eu.  

Pretenziju iesniegšanas termiņš ir 23.06.2019.  

Pretenzijas tiks izskatītas vienas nedēļas laikā, un iesniedzējam tiks sniegta rakstiska atbilde. 

Pretenziju izskatīšanas beigu termiņš: 03.07.2019.  

Dalības aizliegums:  

Nav.  

 

 

Līga Vancāne, mārketinga speciāliste 


