
 

 
 

  
 

 

Loterija „Laimē 100% atlaidi Enefit elektrības rēķinam uz 6 mēnešiem” 

NOLIKUMS 

 

1. Loterijas organizētājs: SIA Enefit, reģ.Nr. 40003824046, juridiskā adrese Vesetas iela 7, 

Rīga, LV-1013. 

2. Loterijas norises teritorija: Latvija 

3. Loterijas balva: 100% atlaide SIA Enefit elektrības rēķinam uz 6 mēnešiem. Atlaide tiek 

piešķirta vienai adresei, maksimālā atlaides summa visā periodā ir 300 EUR ar PVN. 

Loterijas norises laikā tiks izlozētas 8 balvas. 

4. Loterijas mērķis: Veicināt Enefit pakalpojumu izmantošanu, kā arī esošo klientu lojalitāti. 

5. Loterijas norises laiks: no 2021. gada 1. aprīļa plkst. 00.01 līdz 2021. gada. 30. novembrim 

23.59. 

6. Loterijas dalībnieki: Loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona. 

7. Loterijas uzdevumi: Lai piedalītos loterijā, dalībniekiem ir jāpiesaka dalība loterijā laika 

periodā no 2021. gada 1. aprīļa plkst. 00.01 līdz 2021. gada. 30. novembrim 23.59, aizpildot 

Enefit mājaslapā vai Facebook pieejamo anketu, kur jānorāda vārds, uzvārds, e-pasts un 

tālruņa numurs.  

8. Loterijas balvas izloze: Balvas izlozes norisināsies 2021. gada 3. maijā, 1. jūnijā, 1. jūlijā, 

2. augustā, 1. septembrī, 4. oktobrī, 1. novembrī un 1. decembrī plkst.10.00 Enefit birojā, 

Vesetas ielā 7, Rīgā. 

9. Loterijas uzvarētāja noteikšana: Loterijas balvas izloze tiks veikta manuāli, pēc 

nejaušības principa, izlozējot loterijas uzvarētāju no visiem unikālajiem loterijas 

dalībniekiem, kuri izpildījuši loterijas uzdevumus laika periodā no 2021. gada 1. aprīļa 

plkst. 00.01 līdz 2021. gada. 30. novembrim 23.59. 

10. Pretenzijas un to izskatīšana 

10.1. Pretenzijas pieņem SIA „Enefit” rakstveidā (e-pasts info@enefit.lv). Pretenzijas par 

izlozes norisi tiek pieņemtas, ja tās ir iesniegtas līdz 2021. gada 14. decembrim. 

Pretenzijas izskatīšanai tiek pieņemtas tikai tad, ja tās ir iesniegtas rakstveidā – nosūtot 

uz e-pastu info@enefit.lv vai pa pastu uz adresi Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013. 

Pretenziju izskata par loteriju atbildīgā persona SIA „Enefit” valdes priekšsēdētājs 

Krists Mertens, ne ilgāk kā 7 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. 

Pretenzijas izskatīšanas laikā pieņemtie lēmumi formulējami rakstveidā. 

11. Noslēguma noteikumi:  

11.1. Loterijas uzvarētāji tiks izsludināti Enefit mājaslapā 2021. gada 5. maijā, 3. jūnijā, 5. 

jūlijā, 4. augustā, 3. septembrī, 6. oktobrī, 3. novembrī un 3. decembrī plkst. 15.00. 

11.2. Trīs darba dienu laikā pēc izlozes SIA Enefit pārstāvis sazināsies ar loterijas uzvarētāju, 

lai precizētu informāciju un veiktu balvas izsniegšanu. Atlaide elektrības rēķinam tiek 

piešķirta, sākot ar izlozes mēnesi, piemēram, ja izloze tiek veikta maijā, atlaide rēķinam 

tiek piešķirta par maija mēnesi, rēķinu izrakstot jūnijā. Ja elektrības sākuma piegādes 

datums ir pēc izlozes mēneša, tad atlaides pirmais mēnesis sakrīt ar piegādes pirmo 

mēnesi. 

11.3. Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kurām ir spēkā esošas darba attiecības ar SIA 

Enefit. 

 

Krists Mertens 

SIA Enefit Valdes priekšsēdētājs 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

https://www.enefit.lv/laime-100-atlaidi-elektribas-rekinam
https://www.facebook.com/EnefitLatvija/posts/2908056299521994
https://www.enefit.lv/laime-100-atlaidi-elektribas-rekinam

