
 

Preču loterijas " Pērc SACHS, TRW vai LEMFORDER un laimē SEAT LEON!" noteikumi 
 

 

1. Preču ražotājs/pārdevējs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inter Cars Latvija" 
Reģ.nr.: 40103315276 
Jur. adrese: Plieņciema 35, Mārupe, Latvija, LV-2167 

2. Loterijas organizētājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inter Cars Latvija" 
Reģ.nr.: 40103315276 
Jur. adrese: Plieņciema 35, Mārupe, Latvija, LV-2167 

 
3. Loterijas norises teritorija:  
3.1.  SIA "Inter Cars Latvija" tirdzniecības vietas visā Latvijas Republikas teritorijā; 
3.2.  mājas lapā www.IC24.lv . 

 
4. Loterijas norises sākuma un beigu datums:  
Loterijas sākuma datums ir 2021. gada 1. janvāris, loterijas beigu datums ir 2021. gada 14. maijs. 
 
5. Balvu fonds:  
5.1. 11 (Vienpadsmit) balvas, t.sk.: 

Nr. Balvas nosaukums Vienība Daudzums 
Cena par 

vienību, EUR (ar 
PVN) 

Summa EUR 

1 SEAT Leon NEW gab. 1 19290 19290.00 

2 
Veikala IC24.LV dāvanu karte 100.00 EUR 
vērtībā, derīga līdz 31.12.2021. 

gab. 10 100 1000.00 

   Kopā: 11 Kopā: 20290.00 

 
5.3. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 20290.00 EUR (Divdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit eiro nulle euro centi). 
Visas cenas un summas norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli. 
 
6. Preču sortiments, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros: 
6.1. Jebkurš SACHS, TRW un LEMFORDER zīmola pirkums.  
6.2. Preču daudzums nav ierobežots. 
 
7. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:  
7.1. Par loterijas dalībnieku kļūst ikviena persona, kura: 
7.1.1. Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim, ieskaitot, būs iegādājusies jebkuru SACHS, TRW un 
LEMFORDER zīmola produktu.  
7.1.1.1. SIA "Inter Cars Latvija" tirdzniecības vietās (filiāļu darba laikos). 
7.1.1.2. Mājas lapā www.IC24.lv (jebkurā laikā). 
7.1.2. Līdz 2021. gada 10. maijam plkst. 23:59 būs apmaksājis SACHS, TRW un LEMFORDER iegādāto zīmola pirkumu pilnā 
apmērā; 
7.1.3. Nav kavētu maksājumu uz izlozes brīdi. 
7.2. Viens loterijas dalībnieks var veikt neierobežotu pirkumu skaitu. 
7.3. Ikviens SACHS, TRW un LEMFORDER zīmola produktu pircējs, kļūst par loterijas dalībnieku automātiski, ja ir izpildīti 
loterijas noteikumu 7.1. apakšpunktā atrunātie nosacījumi. 
7.4. Loterijā nav atļauts piedalīties SIA "Inter Cars Latvija", SIA Droga-A, SIA GV sports, SIA IC Riga, SIA AV3 parts, SIA Ekspress 
Serviss, SIA ICDP, SIA IC Trans, SIA TLMK, SIA Inchcape Motors Latvia, SIA GV LOĢISTIKA, SIA Autoklanis, SIA G.I.C., SIA Serviss 
A2, SIA auto Admin, SIA VAIRIS Š, SIA Bendiks, SIA ROBUST, SIA HANART AUTO uzņēmumu darbiniekiem. Balvu saņēmējam ir 
jāapliecina, ka uz to neattiecas šis aizliegums. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies 
loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta. 

http://www.ic24.lv/
http://www.ic24.lv/
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7.5. SIA "Inter Cars Latvija" sagatavo datu bāzi ar loterijas dalībnieku sarakstu papīra formātā, izdrukājot lapiņas ar klienta 
identifikācijas numuru un pirkuma dokumenta numuru. Izloze notiek, izvelkot 11 uzvarētājus, pēc nejaušības principa. 
Uzvarētāji tiks noteikti izlozes kārtībā. 
7.6. Izloze notiek 1 (Vienu) reizi. 
7.7. Izlozē katrai balvai tiek izlozēts 1 (viens) laimētājs, 
7.8. Viens dalībnieks var saņemt vienu balvu, neatkarīgi no nopirkto preču daudzuma. 
7.9. Dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma dokumenta oriģināls. 
 
8. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: 
8.1. Dalība loterijā ir automātiska un bezmaksas, izpildot loterijas noteikumu 7.1. apakšpunktā atrunātos nosacījumus. 
 
9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums: 
9.1. Izlozes vieta Rīgā, SIA “AUTOBRAVA” telpās, Krasta iela 42, Rīga, LV-1003, izlozes datums – 2021. gada 14. maijs, plkst. 
12:00. 
 
10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums: 
10.1. Izlozes uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā http://intercars.lv, līdz 2021. gada 14. maijam plkst. 23:59.  
 
11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz balvu un kādā to izsniedz, kā arī tās saņemšanas papildu izmaksas: 
11.1. Balvas loterijai piešķir SIA "Inter Cars Latvija". 
11.2. Uzvarētājam jāsazinās ar SIA "Inter Cars Latvija" līdz 2021. gada 30. jūnijam, plkst. 17:00, zvanot (tel.: + 371 63319999) 
vai rakstot (e-pasts: ICLV@intercars.eu), lai vienotos par balvas saņemšanas laiku un vietu. 
11.3. Saņemot balvu, uzvarētājam vai uzvarējušās personas pilnvarotajam pārstāvim jāuzrāda pirkuma dokumenta oriģināls 
un personu apliecinošs dokuments. 
11.4. Ar loterijas uzvarētājiem, kuri ir SIA "Inter Cars Latvija" līgumklienti, SIA "Inter Cars Latvija" pārstāvis sazināsies trīs darba 
dienu laikā pēc izlozes.   
11.5. Balvu saņemšanas kārtība:  
Uzvarētāji varēs saņemt balvas no 2021. gada no 17. maija līdz 2021. gada 9. jūlijam. Dāvanu kartes -  izvēlētajā SIA "Inter 
Cars Latvija" tirdzniecības filiālē, iepriekš saskaņojot saņemšanas laiku ar tirdzniecības filiāles pārstāvi, galveno balvu , iepriekš 
saskaņojot saņemšanas laiku un vietu ar SIA "Inter Cars Latvija" pārstāvi. 
11.6. Loterijas organizatori nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja ar loterijas laimētājiem nav izdevies 
sazināties no loterijas organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ. 
11.7. Balvas nevar samainīt un tās netiek izmaksātas naudā. 
 
12. Termiņš, līdz kuram loterijas laimētāji var pieteikties uz balvu un to saņemt: 
12.1. Uzvarētāji var saņemt balvas līdz 2021. gada 9. jūlijam plkst. 17:00. 
12.2. Ja loterijas uzvarētāji līdz 2021. gada 9. jūlijam, plkst. 17:00 nav ieradušies pēc laimētajām balvām, viņi zaudē savu 
loterijas uzvarētāja statusu, un balvas paliek SIA "Inter Cars Latvija" īpašumā. 
 
13. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek 
izskatītas: 
13.1. Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski loterijas organizatoram – SIA"Inter Cars Latvija", 
Plieņciema 35, Mārupe, Latvija, LV-2167, līdz 2021. gada 9. augustam, ar norādi "Pērc SACHS, TRW vai LEMFORDER un 
laimē SEAT LEON!", pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir 
atsauces pretenzijai.  
13.2. Pretenzijas tiks izskatītas 14 dienu laikā pēc iesniegšanas. Ja loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē 
norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas 
tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktajā kārtībā. 

 
14. Cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu darīt zināmu: 
14.1. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://intercars.lv. Tālrunis jautājumu gadījumā + 371 
63319999 (darbadienās no plkst. 09:00 līdz 18:00). 

http://intercars.lv/
mailto:ICLV@intercars.eu
http://intercars.lv/
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14.2. Datu bāze tiek glabāta SIA "Inter Cars Latvija" serveros. Informācija un personu dati, ko loterijas dalībnieki būs 
iesnieguši saistībā ar dalību loterijā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un 
normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 
14.3. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi 
vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 
14.4. Automašīnas reģistrācijas izdevumu un apdrošināšanu sedz balvas iegūvējs. 
14.5. Galvenā balva tiks aplīmēta ar INTER CARS reklāmu. 
14.6. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 10000 (Desmit tūkstoši) cilvēki. Iespēja iegūt 
balvu ir 11 (Vienpadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot – 11 (Vienpadsmit) pret 10000 (Desmit tūkstoši). 
 
Atbildīgā persona: Armands Umbraško 
Tel.: +371 67670275 
E-pasts: aumbrask@intercars.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


