Akcija “Bites klientiem patīk dāvanas”
1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:
1.1. SIA “BITE Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003742426, juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 2A 24, LV-1005, Latvija.
2. AKCIJAS NORISES LAIKS:
2.1. Akcijas norises laiks ir no 2021. gada 29.marta līdz 2021. gada 12.maijam.
2.2. Akcijas reģistrācijas periods ir no 2021. gada 29.marta līdz 2021. gada 9.maijam.
3. BALVAS:
3.1. Balvu fonds sastāv no 2 (diviem) Samsung Galaxy S20 FE 5G viedtālruņiem, 1 (viena) Sony PlayStation 5
(komplektā ietilpst arī 2 pultis un Cyberpunk spēle), 2 (diviem) Xiaomi RoboRock S6 Pure | White
putekļsūcējiem, 2 (divām) Samsung Galaxy Buds Live | White bezvadu austiņām, 2 (diviem) LG 43" UN74003LB
televizoriem, 2 (diviem) Samsung Galaxy A42 5G viedtālruņiem, 5 (pieciem) Fitbit Charge 3 | Black
viedpulksteņiem, 2 (diviem) Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm LTE Aluminium | Black viedpulksteņiem, 4
(četriem) JBL Charge 4 Waterproof Wireless Speaker | Red bezvadu skaļruņiem, 1 (viena) LG 55" UN74003LB
televizora, 5 (piecām) JBL Tune 600BTNC Black bezvadu austiņām, 2 (divām) GoPRO HERO9 kamerām.
Laimēto ierīču krāsa var atšķirties no akcijas materiālos redzamajām.
4. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
4.1. Akcijā drīkst piedalīties tikai fiziskas personas, kuras līdz 2021. gada 28. martam (ieskaitot) ir noslēgušas
līgumu par SIA “BITE Latvija” pakalpojumu saņemšanu.
4.2. Juridiskas personas, kas ir noslēgušas jebkāda veida pakalpojumu līgumu ar SIA “BITE Latvija”, akcijā
nepiedalās.
4.3. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam ir jāienāk lapā patik.bite.lv, kur tiks piedāvāta iespēja piedalīties akcijā,
kas jāapstiprina, nospiežot pogu “Gribu piedalīties!”, kā arī piekrītot akcijas noteikumiem un Bites Privātuma
politikai. Katram dalībniekam ir iespēja reģistrēties akcijai vienu reizi.
4.4. Ja reģistrācija akcijai ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
4.5. Akcijas organizators neatbild par:
4.5.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
4.5.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām
neprecizitātēm;
4.5.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai
interneta traucējumu dēļ.
4.6. Akcijas dalībnieks, piesakoties akcijai, piekrīt tā personas datu apstrādei (telefona numuram) ar mērķi
nodrošināt dalībnieku reģistrāciju akcijai, saglabāt veiktās reģistrācijas, noteikt un publicēt laimētāju, kā arī
izsniegt balvu. Datu subjektam, sazinoties ar SIA “BITE Latvija”, jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu,
tādejādi atsakoties no dalības akcijā.
5. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
5.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datora
programmas palīdzību.
5.2. Laimētāji tiks izlozēti 5 izlozēs:
12.aprīlī tiks izlozēts Xiaomi RoboRock S6 Pure | White putekļsūcējs, LG 43" UN74003LB televizors, Samsung
Galaxy A42 5G viedpulkstenis, Fitbit Charge 3 | Black viedpulkstenis, JBL Charge 4 Waterproof Wireless
Speaker | Red bezvadu skaļrunis un JBL Tune 600BTNC Black bezvadu austiņas.
19.aprīlī tiks izlozētas 2 (divas) JBL Tune 600BTNC Black bezvadu austiņas, Fitbit Charge 3 | Black
viedpulkstenis, Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm LTE Aluminium | Black viedpulkstenis, JBL Charge 4
Waterproof Wireless Speaker | Red bezvadu skaļrunis un GoPRO HERO9 kamera.
26.aprīlī tiks izlozētas Samsung Galaxy Buds Live | White bezvadu austiņas, LG 43" UN74003LB televizors,
Samsung Galaxy A42 5G viedtālrunis, Fitbit Charge 3 | Black viedpulkstenis, JBL Charge 4 Waterproof Wireless
Speaker | Red bezvadu skaļrunis un JBL Tune 600BTNC Black bezvadu austiņas.
3.maijā tiks izlozētas Samsung Galaxy Buds Live | White bezvadu austiņas, 2 (divi) Fitbit Charge 3 | Black
viedpulksteņi, JBL Charge 4 Waterproof Wireless Speaker | Red bezvadu skaļrunis, Samsung Galaxy S20 FE
5G viedtālrunis un JBL Tune 600BTNC Black bezvadu austiņas.
10.maijā tiks izlozēts Samsung Galaxy S20 FE 5G viedtālrunis, Sony PlayStation 5 (komplektā ietilpst arī 2
pultis un Cyberpunk spēle), Xiaomi RoboRock S6 Pure | White putekļsūcējs, Samsung Galaxy Watch Active 2
44mm LTE Aluminium | Black viedpulkstenis, LG 55" UN74003LB televizors un GoPRO HERO9 kamera.
6. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

6.1. Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.bite.lv 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes.
7. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
7.1. SIA “BITE Latvija” pēc laimētāju publicēšanas sazināsies ar akcijas laimētājiem, zvanot uz SIA “BITE
Latvija” attiecīgā laimētāja klienta datos norādīto kontakttālruņa numuru un vienojoties par laimesta
saņemšanas nosacījumiem.
7.2. Ja SIA “BITE Latvija” nebūs izdevies sazināties ar laimētāju, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt,
apskatot laimētāju sarakstu interneta mājas lapā www.bite.lv. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas
saņemšanai līdz 2021. gada 16.maijam, rakstot uz e-pasta adresi info@bite.lv vai zvanot uz 1601. Ja laimētājs
balvai nebūs pieteicies līdz norādītajam datumam, balva paliek SIA “BITE Latvija” īpašumā.
7.3. Balva laimētājam tiks nosūtīta ar kurjera starpniecību uz laimētāja norādīto adresi. Saņemot balvu
laimētājam būs jāuzrāda personu apliecinošs dokumentu (pase vai ID karte) un jānosauc savs SIA “BITE
Latvija” klienta (abonenta) numurs.
7.4. Saņemot laimestu, laimētājam būs jāaizpilda pieņemšanas-nodošanas akts, norādot vārdu, uzvārdu un
personas kodu, kas nepieciešams, lai akcijas organizētājs varētu deklarēt saņemto laimestu un nomaksāt
iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.5. Balva netiks izsniegta kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
7.6. Laimētājs nav tiesīgs saņemt balvu, ja ir konstatēts, ka laimētājs nav ievērojis akcijas noteikumus vai ir
negodīgi ietekmējis šīs akcijas norisi.
8. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
8.1. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi, nosūtot rakstisku iesniegumu SIA “BITE
Latvija” uz adresi Uriekstes iela 2A - 24, Rīga, LV-1005, Latvija.
8.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un akcijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
9. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
9.1. Akcijā nedrīkst piedalīties BITE Grupas sastāvā ietilpstošās BITE Lietuva, BITE Latvija, TV3 Group,
Baltcom LV un citas meitas sabiedrības darbinieki.
9.2. Laimētāji, piesakoties akcijai apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis
noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē,
laimētā balva paliek akcijas organizētāja īpašumā.

