
Loterijas “Latvijai 100 izloze” noteikumi 

1. Loterijas organizētājs un pārdevējs: 

SIA Capital Classic, reģistrācijas numurs 40203008884, juridiskā adrese Ganību 

dambis 23c, Rīga LV-1005. 

2. Loterijas norises teritorija: 

Latvijas Republika. 

3. Loterijas norises laiks: 

2018. gada 18. novembris – 2019. gada 8. janvāris. 

4. Balvu fonds: 

Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 1238,91 EUR 

 

5. Piedalīšanās noteikumi: 

5.1 Loterijā var piedalīties visi Latvijas teritorijas iedzīvotāji iegādājoties SIA 

Capital Classic preci/-es vairāk kā 50,00 EUR vērtībā ar vienu pirkumu. 

Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 3000 ar iespēju laimēt 1 pret 1000. 

5.2 Lai piedalītos loterijā nepieciešams veikt pirkumu SIA Capital Classic interneta 

veikalā capital.lv vai veikalā Ganību dambī 23C un reģistrēt pirkumu 

http://www.capital.lv/Latvijai-100-loto. Loterijā drīkst piedalīties visi pircēji, 

kas norādītajā periodā izdarījuši pirkumu par vismaz 50,00 EUR un ir sasnieguši 

18 gadu vecumu. 

Digitālā mūzikas sistēma 

Bose® SoundLink® 

Revolve 

199,96 

EUR 

1 199,96 EUR 

Bezvadu austiņas 

QuietComfort® 35 

379,95 

EUR 

1 379,95 EUR 

Dators Capital® NEO™ 

SILENT 

659,00 

EUR 

1 659,00 EUR 



5.3 Dalībniekiem ir jāreģistrē savu pirkumu kopā ar čeka/pavadzīmes numuru, 

vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darījuma summu un e-pastu līdz 07.01.2019, 

ieskaitot. Reģistrācija notiek mājas lapā http://www.capital.lv/Latvijai-100-loto 

5.4 Čeks jāsaglabā visu akcijas periodu un laimesta saņemšanai nepieciešams to 

uzrādīt. 

5.5 Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura 

produkta/-u 50,00 EUR vērtībā, pirkumu un reģistrējot jaunu, unikālu pirkuma 

čeku/pavadzīmi. 

5.6  Loterijā nedrīkst piedalīties SIA Capital Classic darbinieki. Ja šis noteikums tiek 

pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga 

piedalīties izlozē, laimētā balva netiek izsniegta un paliek SIA Capital Classic 

īpašumā. 

6.  Laimētāju noteikšana: 

Izloze notiks 2019. gada 8. janvārī SIA Capital Classic, Ganību dambī 23c, 16:00. 

7. Laimētāju paziņošana: 

Laimētāji tiks paziņoti 8. janvārī 17:00 mājas lapā www.capital.lv un SIA Capital 

Classic veikalā Ganību dambī 23c, Rīgā. Laimētājiem tiks nosūtīts e-pasts, ka arī 

uzņēmuma pārstāvis sazināsies personīgi, zvanot uz reģistrēšanas laikā noradīto 

telefona numuru. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc laimējušo personu noteikšanas 

laimētaju vārdi tiks publicēti portālā TVNET - www.tvnet.lv. 

8. Laimesta saņemšana: 

8.1 Lai saņemtu laimestu, laimētājam ir jāierodas SIA Capital Classic, Ganību 

dambī 23c Rīgā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un pirkuma 

čeka/pavadzīmes oriģinālu, kas reģistrēts loterijā. 

8.2 Balvu iespējams saņemt līdz 2019. gada 31. janvārim 

9. Pretenzijas un to izskatīšana 

Ja loterijas dalībniekiem ir radušās pretenzijas par loterijas norisi, tad var vērsties SIA 

Capital Classic veikalā, Ganību dambī 23c, Rīgā, no 08.01.2019 līdz 31.01.2019. 

Atbilde tiks sniegta 3 darba dienu laikā. 

10. Cita informācija 

http://www.capital.lv/


Laimestu fondā esošās preces, par godu Latvijas 100 gadu jubilejai, būs ar latvju rakstu 

apdruku – 3 unikāla dizaina produkti. 

 

SIA Capital Classic valdes loceklis Ivars Putniņš 

 


