
  



Preču loterijas “KitchenAid loterija” noteikumi. 

 

1. PREČU UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS: 

1.1. SIA “Rimi Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese A. Deglava iela 161, 

Rīga, LV-1021. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

2.1. SIA “Rimi Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese A. Deglava iela 161, 

Rīga, LV-1021. 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

3.1. Loterija notiek visos Rimi Hypermarket, Supermarket un Mini Rimi formātu veikalos visā 

Latvijas teritorijā. 

  
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

4.1. Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 01. janvāra līdz 2019. gada 22. februārim. 

4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 01. janvāra līdz 2019. gada 18. februārim. 

 

5. BALVAS: 

5.1. Balvu fonds sastāv no 49 (četrdesmit deviņiem) “KitchenAid” Artisan 4,8l sarkanas krāsas 

virtuves mikseriem. 

5.2. Balvu fonda kopējā vērtība ir 31 801,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti viens 

eiro 00 centi). 

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Loterijā var piedalīties ikviens, kurš ir lojalitātes programmas “Mans Rimi” dalībnieks vai 

par tādu kļūst līdz 2019. gada 18. februārim un kuram ir aktīva “Mans Rimi” lojalitātes 

karte. 

6.2. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2019. gada 01. janvāra līdz 2019. gada 18. februārim, 

dalībniekam Rimi veikalā jāiegādājas jebkurš no ”KitchenAid” produktiem (turpmāk tekstā 

– loterijas produkts) pirkuma/-u laikā izmantojot “Mans Rimi” lojalitātes karti. Loterijas 

produktu sarakstu skatīt pielikumā nr. 1. Katrs nopirktais KitchenAid produkts loterijas 

periodā ir viena reģistrācija dalībai loterijā.  

6.3. Kad dalībnieks ir veicis loterijas produkta pirkumu/-us, izmantojot “Mans Rimi” lojalitātes 

karti, tas tiek automātiski reģistrēts dalībai loterijā, ja savā Mans Rimi profilā ir norādījis, 

ka vēlas piedalīties loterijās. 

6.4. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas produkta 

pirkumu. Par katru atsevišķu loterijas produkta pirkumu tiek piešķirta 1 (viena) 

reģistrācija. 

6.5. Izpildos loterijas noteikumus vairākkārt, loterijas dalībnieks tiek reģistrēts izlozei vairākas 

reizes. Piemēram, loterijas dalībnieks iegādājies divus KitchenAid produktus, tad izlozē 

viņš piedalās ar divām reģistrācijām, tādā veidā palielinot savas iespējas laimēt.  

6.6. 1 (viena) reģistrācija loterijai var laimēt 1 (vienu) balvu. 

6.7. Ja Mans Rimi klienta karte loterijas laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad kartes lietotājam par 

to jāpaziņo Rimi klientu servisam zvanot 80000180 vai rakstot uz info.lv@rimibaltic.com 
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un jāiegādājas un jāreģistrē jauna Mans Rimi karte saskaņā ar lojalitātes programmas 

noteikumiem. 

6.8. Dalībnieks ir atbildīgs par savas informācijas patiesumu “Mans Rimi” kontā un dalībnieka 

pienākums ir pārliecināties un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas profila informācijā, 

jo balvu varēs saņemt tikai gadījumā, ja tiks uzrādīts atbilstošs personu apliecinošs 

dokuments.  

6.9. Ja “Mans Rimi” klienta kartes lietotājs ietilpst personu grupā (personu grupu var izveidot 

ikviens mājaslapā www.mansrimi.lv, apvienojot personu grupu līdz 5 (piecām) “Mans 

Rimi” klienta kartēm), tad loterijas nosacījumus katrs personu grupas dalībnieks pilda 

individuāli. Viens loterijas dalībnieks var būt tikai viena persona. 

6.10. Loterijas organizētājs neatbild par: 

6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies piedaloties loterijā vai 

saņemot balvu; 

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

radītām neprecizitātēm; 

6.11. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt, ka laimesta gadījumā pa “Mans Rimi” 

klienta kartē norādīto kontaktinformāciju Rimi klientu servisa centra darbinieks sazināsies 

telefoniski vai, nosūtot informatīvu īsziņu vai e-pastu. 

6.12. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “Rimi Latvia” datu 

bāzē ar mērķi saglabāt dalībnieku reģistrācijas, publicēt laimētājus un izsniegt balvas un 

SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 

001725) ar mērķi veikt izlozi. 

 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 50 000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi viena (viena) 

dalībnieka izredzes laimēt ir 49/50 000.  

 

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jābūt “Mans Rimi” klienta kartes īpašniekam. 

8.2. “Mans Rimi” klienta kartes iegādes maksa ir 1,00 EUR (viens eiro, 00 eiro centi). 

 

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot 

laimētājus ar datora programmas palīdzību. 

9.2. Katras nedēļas izlozē tiks noteikti 7 (septiņi) laimētāji kā arī 7 (septiņi) rezervisti, kuri iegūs 

tiesības saņemt balvu, ja primārie laimētāji nepieteiksies balvai saskaņā ar šiem 

noteikumiem, kas tiks izlozēti katru trešdienu šādā kārtībā: 

Izlozes datums Reģistrācijas periods 

09.janv 1.01 - 7.01 

16.janv 1.01 - 14.01 

23.janv 1.01 - 21.01 

30.janv 1.01 - 28.01 

06.febr 1.01 - 4.02 

13.febr 1.01 - 11.02 

20.febr 1.01 - 18.02 

 



9.3. Iknedēļas izlozes notiks SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. 

kabinetā, 3. stāvā plkst. 15:00, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcijas pārstāvi. 

 

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 

10.1. Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.rimi.lv pēc katras izlozes šādos datumos: 11.01., 

18.01., 25.01., 1.02., 08.02., 15.02., 22.02.2019. 

10.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 22. februārī 

 

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

11.1. Balvas varēs saņemt SIA “Rimi Latvia” birojā Rīgā, Deglava ielā 161 darba dienās no 

plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai ID karti) 

un laimējošo “Mans Rimi” klienta karti.  

11.2. Balvas var saņemt SIA “Rimi Latvia” birojā Rīgā, Deglava ielā 161 vai sev tuvākajā Rimi 

veikalā. Lai saņemtu balvu Rimi veikalā, laimētājam iepriekš ir jāpiesaka sev ērtākais 

veikals zvanot 80000180 vai rakstot uz info.lv@rimibaltic.com un nosaucot savu “Mans 

Rimi” numuru un Rimi veikala adresi. Balvu veikalā varēs saņemt uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu (Pasi vai ID karti) un laimējošo “Mans Rimi” klienta karti. 

11.3. Balvas netiks izmaksātas skaidrā naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu. 

11.4. Laimētājam balva jāizņem līdz 2019. gada 15. martam.  

11.5. Ja loterijas laimētājs neizņem balvu personīgi Rimi Latvia birojā vai pieteiktajā veikalā 

līdz 2019. gada 15. martam, tiesības iegūt balvu tiek nodotas izlozē noteiktajam 

rezervistam.  

11.6. Gadījumā, ja izpildās punkts 11.5. rezerves laimētājs/-ji tiks publicēts/-ti mājas lapā 

www.rimi.lv 2019. gada 22. martā. Ar rezerves laimētāju SIA Rimi Latvia sazināsies arī 

personīgi gadījumā, ja pircējs savā Mans Rimi profilā būs norādījis tālruņa numuru un/vai 

e-pasta adresi.  

11.7. Rezerves laimētājam/-jiem balva jāizņem punktā 11.1 un 11.2 noteiktajā kārtībā līdz 2019. 

gada 5. aprīlim. 

11.8. Balvas, kas netiek izņemtas, paliek SIA “Rimi Latvia” īpašumā. 

 

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019.gada 15. 

aprīlim, iesniedzot SIA “Rimi Latvia”, birojā A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021 

rakstisku iesniegumu. 

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

15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Rimi Latvia”, SIA “Rimi Baltic” un SIA “SOMESE 

Baltic” darbinieki, ko laimētāji apliecina piesakoties balvai. 

13.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no loterijas laimētājiem kļūst persona, kas nav 

tiesīga piedalīties loterijā, laimētā balva tiek nodota rezervistam. Ja vairs nav rezervistu, 

kam nodot balvu, tā paliek SIA “Rimi Latvia” īpašumā. 

 

mailto:info.lv@rimibaltic.com
http://www.rimi.lv/


14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:  

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

inspekcija, atrodami loterijas mājas lapā www.rimi.lv. 

 

 

SIA “Rimi Latvia”  

Pilnvarotā persona 

Rīga, 2018. gada 05. decembrī  

Kristīne Miezīte-Zeltiņa 
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Pielikums nr. 1. 

 

Loterijas produktu saraksts. 

 

Nr. Produkts EAN kods 

1 ELEKTRISKĀ TĒJKANNA/ 1.25L 5413184901912 

2 PĀRTIKAS SMALCINĀTĀJS/ 830ML 5413184000783 

3 ROKAS BLENDERIS/ 2 ĀTRUMI 5413184603137 

4 TOSTERIS/ 2 ŠĶĒLĒM 5413184901943 

5 BLENDERIS/ 1.75L 5413184605353 

6 GAĻAS NAZIS-CIRVIS/ 15.2CM 5054903697886 

7 PAVĀRA LIELAIS VIRTUVES NAZIS/ 19.8CM 5054903697923 

8 LIELAIS SANTOKU NAZIS/ 17.4CM 5054903697961 

9 MAIZES GRIEŽAMAIS NAZIS/ 19.4CM 5054903698005 

10 MAZAIS SANTOKU NAZIS/ 11.4CM 5054903698043 

11 UNIVERSĀLAIS MAZAIS NAZIS/ 13.2CM 5054903698081 

12 2 STEIKA NAŽU KOMPLEKTS/ 11.8CM 5054903698128 

13 NAŽU STATĪVS NO AKĀCIJAS KOKA (5 NAŽIEM) 5054903698166 

 

 

 

 

SIA “Rimi Latvia”  

Pilnvarotā persona 

Rīga, 2018. gada 05. decembrī  

Kristīne Miezīte-Zeltiņa 

 

 


