
Loterijas “Street Burgers 10 gadu loterija” noteikumi
Loterijas atļaujas Nr.7590

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Loterijas organizētājs un pakalpojumu sniedzējs – SIA “Street Burgers Latvia”, reģistrācijas Nr.
40103687722, adrese: Meža iela 4a-61, Rīga, LV-1048 (turpmāk – Street Burgers).

1.2. Norises  vieta  –  Latvijas  Republika,  Street Burgers restorāni.
1.3. Kopējais Loterijas norises periods ir no 2023. gada 12. februāris līdz 2023. gada 6. Augusts.

1.4. Lai  piedalītos  loterijas  izlozē,  fiziskai  personai  no  2023.  gada  12.  februāra  līdz  2023.  gada
31. Jūlijam jāiegādājas 6 karstie dzērieni un jāveic 4 pirkumi par vismaz 15 eur.:

1.4.1. Pēc Pirkuma veikšanas klients saņem zīmogus, kuri tiek krāti papīra kartiņā. Sakrājot
visus zīmogus, klients aizpilda informāciju uz kartiņas: Vārds, Uzvārds, Telefona
numurs, e-pasts. Mēneša beigās no visām Street Burgers burgernīcām aizpildītās
kartiņas tiek apkopotas vienā izlozes kastītē no kuras tiek izlozēta 1 kartiņa
(laimētājs), kas iegūst dāvanu karti 100 EUR vērtībā Street Burgers restorānā.
Paredzēts izlozēt 6 balvas.

1.5. Loterijā piedalās jebkura fiziska persona, kura ir veikusi noteikumu 1.4. punktā noteiktās
darbības un, iemetot loterijas kartiņu izlozes kastītē, jebkurā no Street Burgers burgernīcām.

2. Laimestu fonds
2.1. Laimestu kopējais fonds:

Balva Skaits
Cena ar
PVN

Summa
ar PVN

Street Burgers dāvanu
karte 100 eur vērtībā 6 600 600

KOPĀ: 600
2.2. Laimestu fonda kopējā summa ir 600.00 EUR (seši simti eiro un 00 centi).

3. Dalībnieku izredzes laimēt
3.1. Kopējais laimestu skaits ir 6 (seši). Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits

loterijas  norises  periodā  būs  1000  (Tūkstots)  Laimesta  iegūšanas  varbūtība 1/100.



4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība
4.1. Loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura atbilst šo noteikumu 1.4. un 1.5. punktam.
4.2. Izloze notiks 6 kārtās. Laimētāji tiks noteikti 2023.gada 6, Martā, plkst, 10:00, 2023.gada

6.aprīlī, plkst, 10:00, 2023.gada 5.maijā plkst. 10:00, 2023.gada 6. Jūnijā plkst. 10:00, 2023.gada
6.Jūlijā 10:00, 2023.gada 6.Augustā 10:00. Katrā izlozes datumā nejaušības kārtībā izvēloties 1
laimētāju no saņemtajām izlozes kartiņām.
Izloze notiks Rīgā, Blaumaņa ielā 10.

4.3. Ar laimētājiem “Street Burgers” sazināsies personīgi, zvanot vai/un nosūtot e-pastu uz
norādīto e-pasta adresi. Laimētājs pats var vērsties “Street Burgers” rakstot e-pastu uz
adresi info@streetburgers.lv līdz  2023.  gada 17.augustam.

5. Laimētāju vārdi, uzvārdi tiks publicēti “Street Burgers” mājas lapā “StreetBurgers”.lv 2023.gada
6, Martā, , 2023.gada 6.aprīlī, , 2023.gada 5.maijā, 2023.gada 6. Jūnijā, 2023.gada 6.Jūlijā,
2023.gada 6.Augustā

6. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

6.1. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to
pamatojumu un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kuriem ir atsauces pretenzijā.
Pretenzijas nosūtāmas loterijas organizētājam – SIA ““Street Burgers””, reģistrācijas Nr.
40103687722, adrese: Mēža iela 4a-61, Rīga, LV-1048, mēnesis no loterijas norises pēdējās
dienas (pasta zīmogs). Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc saņemšanas. Pretenzijas loterijas rīkotājam var sūtīt līdz 17.augustam.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Loterijas organizators neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar
dalību loterijā.

7.2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
7.3. Loterijā nepiedalās “Street Burgers” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no

laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimests netiek izsniegts, un
tas  paliek  “Street Burgers” īpašumā.

8. Datu apstrāde
8.1. Loterijas piekrišanas anketā norādītie loterijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti, lai

izlozētu balvas, sazinātos ar loterijas uzvarētājiem, informētu par izlozes rezultātu, organizētu
laimestu saņemšanas procesu, publicētu informāciju par loterijas uzvarētājiem. Papildus
informācija par personas datu apstrādi SIA ““Street Burgers”” ir ietverta “Street Burgers”
Privātuma politikā, kas ir pieejama “Street Burgers” interneta vietnē www.streetburgers.lv,,
vai rakstot uz e-pastu: info@streetburgers.lv Loterijas dalībnieku datu apstrādi kā pārzinis veic
SIA “Street Burgers Latvia”.

Rīga, 2023. gada 27.janvārī Tālrunis uzziņām: 26627722
SIA Street Burgers Latvia

mailto:info@streetburgers.lv

