Loterija „Laimē Enefit saules enerģijas risinājuma atmaksu”
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: SIA Enefit saules enerģijas projekta izmaksu atmaksa EUR 5000,00 (pieci
tūkstoši eiro, nulle centi) (ar PVN) vērtībā.

Ja līguma starp SIA Enefit un klientu summa

nesasniedz EUR 5000,00, tad atmaksa ir 100% no faktiskās līguma summas. Loterijas norises laikā
tiks izlozēta 1 balva.
4.

Loterijas mērķis: Veicināt viedu, ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu Latvijas mājsaimniecībās,
sniedzot iespēju kļūt par 100% zaļas enerģijas ražotājiem un samazināt radīto CO2 emisiju apjomu.

5.

Loterijas norises laiks: no 2021.gada 1.marta plkst. 00.01 līdz 2021.gada. 31.augusta 23.59.

6.

Loterijas dalībnieki: Loterijā var piedalīties visi Enefit mājsaimniecību saules enerģijas
risinājumu klienti, kuri ir noslēguši līgumu par saules paneļu uzstādīšanu un veikuši pirmo
iemaksu.

7.

Loterijas uzdevumi: Lai piedalītos loterijā, dalībniekiem ir:
7.1. Jānoslēdz līgums ar SIA Enefit par saules paneļu uzstādīšanu;
7.2. Jāpiesaka dalība loterijā laika periodā no 2021.gada 1.marta plkst. 00.01 līdz 2021.gada.
24.augusta 23.59, aizpildot Enefit mājaslapā pieejamo anketu, kur jānorāda vārds, uzvārds un
SIA Enefit par saules paneļu uzstādīšanu noslēgtā līguma numurs.

8.

Loterijas balvas izloze: Balvas izloze norisināsies 2021.gada 31.augustā 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.marta plkst. 00.01 līdz 2021.gada. 24.augusta
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 7.septembrim. 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 uzvarētājs tik izsludināts Enefit mājaslapā 2021.gada 31.augustā 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. Ja loterijas dalībnieks pilnībā apmaksājis
pakalpojuma līgumu, tad uz loterijas uzvarētāja norādīto bankas kontu tiek veikta naudas

atmaksa 5000,00 eiro apmērā. Ja līguma starp SIA Enefit un klientu summa nesasniedz
EUR 5000,00, tad atmaksa ir 100% no faktiskās līguma summas.
11.3.Ja klients vēl nav veicis pilnu pakalpojuma līguma apmaksu, tad SIA Enefit piemēro tā
pakalpojuma līguma summai 5000,00 eiro atmaksu, neveicot faktisku naudas atmaksu uz
loterijas dalībnieka konta.

Ja līguma starp SIA Enefit un klientu summa nesasniedz

EUR 5000,00, tad atmaksa ir 100% no faktiskās līguma summas.
11.4.Gadījumā, ja ar uzvarētāju nav bijis iespējams sazināties līdz 2021.gada 14.septembrim –
uzvarētājs nav atbildējis uz loterijas pārstāvja sūtītajām ziņām vai uzvarētājs pats nav sazinājies
ar loterijas rīkotāju, uzvarētājs zaudē iespēju saņemt laimēto balvu.
11.5.Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kurām ir spēkā esošas darba attiecības ar SIA Enefit.

Krists Mertens
SIA Enefit Valdes priekšsēdētājs

