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Pakalpojumu loterijas „Velovasara ar DNB Visa karti!” noteikumi
1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
1.1. AS DNB banka, reģistrācijas Nr. 40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013.
2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
2.1. Loterija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.
3. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
3.1. Loterija norisinās no 03.07.2017. līdz 09.10.2017.
4. LAIMESTU FONDS:
4.1. Loterijas laimestu fondu veido:
4.1.1. 39 (trīsdesmit deviņas) galvenās balvas – velosipēds (laimētājam ir izvēles iespēja starp sekojošiem
modeļiem: CUBE AIM vai CUBE ACCESS) ar aprīkojumu.
4.1.2. 39 (trīsdesmit deviņas) papildu balvas - rokas bagāžas soma.
4.1.3. 39 (trīsdesmit deviņas) papildu balvas - atdzesēšanas piknika soma.
4.2. Laimestu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 22 854.00 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri eiro,
00 eiro centi) ieskaitot PVN.
5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. Loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura ir AS DNB banka Visa maksājumu kartes lietotājs (Visa Debit,
Dynamic Visa, Visa Classic, Galactico Visa Debit (Dynamic), Galactico Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum)
(turpmāk – Karte) un, kura ir sasniegusi 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu un izlozes brīdī ir reģistrējusies dalībai
loterijā www.dnbvelovasara.lv vai www.dnb.lv.
5.2. Loterijai kvalificējas un iknedēļas izlozēs piedalās 5.1. punktā minētās personas, kuras laika posmā no 2017. gada
3. jūlija līdz 2017. gada 01. oktobrim veic vismaz 5 (piecus) pirkumus vienas kalendāras nedēļas laikā, norēķinoties
ar vienu un to pašu Karti, kura reģistrēta loterijai.
5.3. Veicot vismaz 5 (piecus) pirkumus kalendārajā nedēļā, kartes lietotājs tiek iekļauts konkrētās kalendārās nedēļas
izlozē (vērā tiek ņemti pirkumi, kas veikti iepriekšējā nedēļā no pirmdienas līdz svētdienai (ieskaitot)).
5.4. Pirkums šo noteikumu izpratnē ir preces un/vai pakalpojuma iegāde, norēķinoties ar karti, izmantojot POS terminālu
pie tirgotājiem, vai, norēķinoties ar karti par pirkumiem internetā. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas ir veikti azartspēļu
portālos, t.sk. online casino.
5.5. Pirkuma datums ir datums, kad pirkuma summa ir noskaitīta no klienta konta, un tas ir fiksēts klienta konta izrakstā
(tas var nesakrist ar faktisko pirkuma veikšanas datumu).
5.5.1.Klients var uzzināt pirkuma summas noskaitīšanas dienu savā internetbankā.
6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. Prognozētais kopējais loterijas dalībnieku skaits ir 50’000 (piecdesmit tūkstoši) Karšu lietotāju, no kuriem tiks
izlozēti 39 (trīsdesmit deviņi) velosipēdu laimētāji, 39 (trīsdesmit deviņi) rokas bagāžas somas laimētāji un 39
(trīsdesmit deviņi) atdzesēšanas piknika somas laimētāji.
7. LOTERIJAS DALĪBNIEKA IEGULDĪJUMS:
7.1. AS DNB banka VISA norēķinu kartes izsniegšanas maksa Ikdienas pakalpojumu komplekta ietvaros ir EUR 0.00
(nulle euro), VISA norēķinu kartes izsniegšanas maksa, kas nav iekļauta Ikdienas pakalpojumu komplektā
atkarībā no VISA norēķinu kartes veida ir, sākot no EUR 4.00 (četri euro, 00 centi) līdz EUR 20.00 (divdesmit euro
00 centi). Katras VISA norēķinu kartes izsniegšanas precīza maksa noteikta AS DNB banka Pakalpojumu cenrādī,
kurš publiskots AS DNB banka filiālēs un AS DNB banka interneta mājaslapā www.dnb.lv.
7.2. Loterijas dalībniekam nav citu tiešu papildu ieguldījumu saistībā ar dalību loterijā.
7.3. Laimesta saņemšana var radīt loterijas dalībniekiem šādus papildu izdevumus:
7.3.1.Maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu;
7.3.2.Citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
7.4. Visus ar laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus sedz loterijas organizētājs - AS DNB banka.
8. IZLOŽU GRAFIKS:
8.1. Persona piedalīsies loterijā tajā nedēļā, kad persona būs kvalificējusies Loterijai saskaņā ar 5.2. punktā minētajiem
noteikumiem.
8.2. Izlozes notiks katru nedēļu no 12.07.2017 līdz 04.10.2017.

8.2.1.Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 03.07.2017. līdz 09.07.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās pirmajā izlozē 12.07.2017.
8.2.2.Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 10.07.2017. līdz 16.07.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās otrajā izlozē 19.07.2017.
8.2.3.Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 17.07.2017. līdz 23.07.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās trešajā izlozē 26.07.2017.
8.2.4.Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 24.07.2017. līdz 30.07.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās ceturtajā izlozē 02.08.2017.
8.2.5.Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 31.07.2017. līdz 06.08.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās piektajā izlozē 09.08.2017.
8.2.6.Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 07.08.2017. līdz 13.08.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās sestajā izlozē 16.08.2017.
8.2.7.Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 14.08.2017. līdz 20.08.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās septītajā izlozē 23.08.2017.
8.2.8.Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 21.08.2017. līdz 27.08.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās astotajā izlozē 30.08.2017.
8.2.9. Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 28.08.2017. līdz 03.09.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās devītajā izlozē 06.09.2017.
8.2.10. Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 04.09.2017. līdz 10.09.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās desmitajā izlozē 13.09.2017.
8.2.11. Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 11.09.2017. līdz 17.09.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās vienpadsmitajā izlozē 20.09.2017.
8.2.12. Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 18.09.2017. līdz 24.09.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās divpadsmitajā izlozē 27.09.2017.
8.2.13. Veicot vismaz 5 (piecus) maksājumus laika periodā no 25.09.2017. līdz 01.10.2017. plkst. 23:59:59, loterijas
dalībnieks piedalās trīspadsmitajā izlozē 04.10.2017.
9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimējušās personas tiks noteiktas starp loterijas dalībniekiem, kuri kvalificējušies loterijai saskaņā 5.2. punktā
minētajiem noteikumiem, pēc nejaušības principa, izlozējot laimējušās personas vārdu ar datora programmas
palīdzību.
9.2. Izlozes notiks 2017. gada 12., 19., 26. jūlijā, 02., 09., 16., 23., 30. augustā, 06., 13., 20., 27. septembrī un 04. oktobrī
plkst. 14:00, AS DNB banka telpās Skanstes ielā 12, Rīgā, pieaicinot klātienē piedalīties loterijas organizētāja AS
DNB banka un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvjus.
9.3. Katrā izlozē tiks noteikti 3 (trīs) galvenās balvas – velosipēda – laimētāji, 3 (trīs) rokas bagāžas somas laimētāji un
3 (trīs) atdzesēšanas piknika somas laimētāji.
9.4. Laimestu izlozē katram loterijas dalībniekam ir iespēja laimēt tikai vienu viena veida balvu.
10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Laimētāji tiks publicēti 5 (piecu) dienu laikā pēc katras izlozes mājaslapā www.dnb.lv, www.dnbvelovasara.lv un
AS DNB banka Facebook lapā.
10.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājaslapā www.dnb.lv, www.dnbvelovasara.lv un AS DNB banka Facebook
lapā līdz 2017. gada 09. oktobrim.
11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Lai saņemtu galveno balvu - velosipēdu, laimējušajai personai līdz 2017. gada 06. novembrim:
11.1.1. Iepriekš sazinoties ar Organizatoru pa tālruni 1880 vai rakstot uz e-pastu info@dnb.lv, personīgi jāierodas
AS DNB banka centrālajā birojā Skanstes iela 12, Rīgā, vai jebkurā AS DNB banka filiālē, lai saņemtu
sertifikātu par balvas laimestu;
11.1.2. Ar saņemto sertifikātu par balvas laimestu jāierodas kādā no veikaliem “FANS prosport”, līdzi ņemot pasi
vai personas apliecību, iepriekš sazinoties ar AS DNB banka Mārketinga un komunikāciju pārvaldes Mārketinga
projektu vadītāju pa tālruni 1880 vai rakstot uz e-pastu info@dnb.lv.
11.2. Lai saņemtu laimēto balvu – rokas bagāžas somu vai atdzesēšanas piknika somu - laimējušajai personai līdz
2017. gada 06. novembrim jāsazinās ar AS DNB banka Mārketinga un komunikāciju pārvaldes Mārketinga projektu
vadītāju pa tālruni 1880 vai rakstot uz e-pastu info@dnb.lv un jāvienojas par balvas saņemšanas laiku un vietu,
kādā no AS DNB banka filiālēm.
11.3. Lai saņemtu jebkuru no laimestiem, laimējušajai personai jāuzrāda pase vai personas apliecība un jāparaksta
akts par balvas saņemšanu.

11.4. Ja līdz 2017. gada 06. novembrim laimējusī persona nebūs sazinājusies ar loterijas organizētājiem, lai vienotos
par balvu saņemšanu, personīgi ieradusies un parakstījusi balvas saņemšanas aktu, laimests netiks izsniegts.
11.5. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2017. gada 06. novembrim, paliek Organizatora īpašumā.
12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 13. novembrim, iesniedzot
AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013 rakstisku iesniegumu.
12.2. Katra pretenzija tiks izskatīta un uz to sniegta rakstiska atbilde 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no loterijas
dalībnieka rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties AS DNB banka, jebkuras AS DNB banka tieši vai netieši kontrolētas sabiedrības
darbinieki.
13.2. Ja izlozes gaitā tiek konstatēts, ka loterijas dalībnieks nedrīkstēja piedalīties izlozē tiek noteikts cits laimētājs.
13.3. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties
izlozē, laimētā balva paliek AS DNB banka īpašumā.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Izložu un azartspēļu inspekcijas apstiprinātie loterijas noteikumi ir publiskoti AS DNB banka mājaslapā
www.dnb.lv, www.dnbvelovasara.lv.

