
 

 

Akcijas “KASKO akcija” noteikumi 
 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs: AAS "BALTA" , juridiskā adrese - Raunas iela 
10/12, Rīga, LV -1039, Latvija, Vienotais reģistrācijas Nr. 40003049409 (turpmāk tekstā - BALTA). 

1.2. Akcijas norises teritorija ir Latvijas Republika. 
1.3. Lai akcijas dalībnieks kvalificētos dalībai akcijā BALTA KASKO, dalībniekam ir jāsaņem KASKO 

piedāvājums savā īpašumā (vai turējumā) esošam sauszemes transporta līdzeklim akcijas termiņa 
laikā – no 16. septembra plkst. 0:00 līdz 16. decembra plkst. 23:59 (ieskaitot). 

1.4. Akcijas norises sākuma datums ir 2011.gada 16.septembris (piedāvājumu saņemšanas termiņa 
sākums). Akcijas norises beigu datums ir 2011.gada 28. decembris (www.balta.lv tiek publicēti 
akcijas otrās izlozes uzvarētāji). 

 
2. Laimestu fonds un izredzes laimēt 

2.1. Akcijas laimestu fonds ir 2 (divi) atmaksāti ceļojumi 2 (divām) personām uz Ferrari muzeju Itālijā. 
Viena apmaksāta ceļojuma vērtība 2 (divām) personām ir 2000, 00 LVL (divi tūkstoši lati un nulle 
santīmi), laimestā ir iekļautas izmaksas par: 

 2 (divām) avio biļetēm no Rīgas uz Boloņu un no Boloņas uz Rīgu,  

 privāto transfēru 2 (divām) personām no Boloņas lidostas uz viesnīcu UNA Hotel Bologna un no 
Boloņas viesnīcas UNA Hotel Bologna uz Boloņas lidostu,   

 dzīvošana 3 naktis un brokastis viesnīcā UNA Hotel Bologna, 

 privāto transfēru 2 (divām) personām no viensnīcas UNA Hotel Bologna uz pilsētu Maranello, un 
no pilsētas Maranello uz viesnīcu UNA Hotel Bologna,  

 Ferrari muzeja apmeklējums 2 (divām) personām,  

 stundu ilgs testa brauciens ar automašīnu Ferrari (F430),  

 vīna degustācija 2 (divām) personām vīna darītavā,  
  (turpmāk tekstā – laimests). Tādejādi akcijas kopējā laimestu fonda vērtība ir LVL 4000,00 (četri 
tūkstoši lati un nulle santīmi). 

2.2. Akcijas laimestā ir ceļojums 2 (divām) personām, akcijas laimētājs ir tiesīgs braukt ceļojumā ar vēl 1 
(vienu) personu.   

2.3. 2 laimesti tiks izlozēti 2 izlozēs. Ik pēc pusotra mēneša (8. novembrī, 23. decembrī) notiks viena 
izloze, kurā varēs laimēt vienu apmaksātu ceļojumu divām personām uz Ferrari muzeju Itālijā.  

http://www.balta.lv/


 

 

2.4. Izlozē nr.1 tiks izlozēts apmaksāts ceļojums 2 (divām) personām uz Ferrari muzeju Itālijā;  
izlozē nr.2 tiks izlozēts apmaksāts ceļojums 2 (divām) personām uz Ferrari muzeju Itālijā;  
Akcijas dalībnieku izredzes laimēt atkarīgas no akcijas dalībnieku skaita un izlozes kārtas numura. 
Prognozētais akcijas dalībnieku skaits 1. izlozē ir 7000. Tādējādi izredzes katram dalībniekam 
laimēt 1. izlozē ir aptuveni 1:437.  
Prognozētais akcijas dalībnieku skaits 2. izlozē ir 14000. Tādējādi izredzes katram dalībniekam 
laimēt 2. izlozē ir aptuveni 1:875.  
 

 
3. Akcijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi 

3.1. Akcijā piedalās ikviena fiziska persona - kura, no BALTA darbinieka, vai autorizēta pārstāvja, 
akcijas pieteikšanās termiņa laikā saņem BALTA sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšanas 
(KASKO) piedāvājumu, savā īpašumā (vai turējumā) esošai automašīnai. 

3.2. Akcijā piedalās ikviena juridiska persona - kura, no BALTA darbinieka, vai autorizēta pārstāvja, 
akcijas pieteikšanās termiņa laikā saņem BALTA sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšanas 
(KASKO) piedāvājumu, savā īpašumā (vai turējumā) esošai automašīnai, ar nosacījumu, ka šādu 
automašīnu skaits nepārsniedz 4. Juridiskas personas, kuru īpašumā (turējumā) ir 4 un vairāk 
automašīnas, akcijas norises laikā var saņemt BALTA KASKO piedāvājumu, taču šādas personas 
netiks uzskatītas par akcijas dalībniekiem un nevarēs saņemt laimestu. 

3.3. Saņemot BALTA KASKO piedāvājumu (saskaņā ar punktiem 3.1. un 3.2.) persona automātiski 
piedalās akcijā un piekrīt, ka uzvaras gadījumā tās personas dati (vārds, uzvārds, mob. tel. pirmie 4 
cipari) tiks izmantoti akcijas laimētāju izziņošanai (saskaņā ar punktu 7.1.). 

3.4. Akcijā nedrīkst piedalīties BALTA darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

 
4. Akcijas dalībnieku izdevumi 

4.1. Akcijas dalībniekiem, lai piedalītos akcijā, nav nekādu izdevumu, piedāvājumu saņemšana ir bez 
maksas. 

4.2. Visus ar laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks akcijas organizētājs. 

 
5. Pieteikšanās termiņi 

5.1. Lai akcijas dalībnieks kvalificētos dalībai 1. izlozē, BALTA KASKO piedāvājums ir jāsaņem akcijas 
norises laika posmā – no 16. septembra plkst. 0:00, līdz 31. oktobra plkst. 23:59 (ieskaitot),  
lai kvalificētos dalībai 2. izlozē, BALTA KASKO piedāvājums ir jāsaņem akcijas norises laika posmā 
– no 16. septembra plkst. 0:00 līdz 16. decembra plkst. 23:59 (ieskaitot),  

 
6. Akcijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums 

6.1. Izlozes notiks BALTA galvenajā birojā Raunas ielā 10/12, Rīgā, 2011. gada 08. novembrī plkst. 
16.00 (1. izloze), 23. decembrī plkst. 16.00 (2. izloze). 

6.2. Pirms katras izlozes BALTA elektroniski izveidos personu sarakstu, kuras kvalificējas dalībai akcijā 
(saskaņā ar punktiem 3.1., 3.2. un 5.1.), piešķirot katram akcijas dalībniekam kārtas numuru. 

6.3. Izlozes tiks veiktas, pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datorprogrammas palīdzību 
(izmantojot Microsoft Office Excel gadījuma skaitļu ģeneratoru). 

6.4. Katrā izlozē tiks noteikta 1 laimējusī persona.  
6.5. Ja laimētājs ir juridiska persona (saskaņā ar punktu 3.2.) laimestu var saņemt juridiskās personas 

pārstāvis, kuram ir tiesības pārstāvēt juridisko personu un rīkoties tās vārdā. 
6.6. Viens akcijas dalībnieks var laimēt tikai vienu laimestu. 

 
7. Akcijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums. Pieteikšanās uz 

laimestu un laimesta saņemšana 
7.1. Trīs (3) darba dienu laikā pēc katras izlozes laimējušās personas vārds un uzvārds tiks publicēts 

BALTA mājas lapā www.balta.lv un tur būs pieejami līdz 2012.gada 30.janvārim. 



 

 

7.2. Ar laimētājiem BALTA sazināsies personīgi un vienosies par balvas saņemšanu.  
7.3. Laimests tiks nodots laimējušajai personai parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu un iesniedzot 

pases kopiju BALTA galvenajā birojā Raunas ielā 10/12, Rīgā, vai kādā no BALTA filiālēm, atsevišķi 
vienojoties ar katru no akcijas laimētājiem.  

7.4. Par laimesta saņemšanu nav jāveic nekādas papildus izmaksas. 
7.5. 1. izlozē laimējusī persona ceļojumā var doties līdz 2012. gada 30. jūlijam, 2. izlozē laimējusī 

persona var doties ceļojumā līdz 2012. gada 30. jūlijam. 
7.6. Pēc 2012.gada 30.jūlija laimesti vairs netiks izsniegti. Laimestu nevar saņemt citas mantas veidā 

vai skaidrā naudā. 
7.7. Lai saņemtu laimestu akcijas uzvarētājam ir jāparaksta pieņemšanas - nodošanas akts. 

7.7.1. Akcijas uzvarētājs ir tiesīgs atteikties no laimesta. 
7.7.2. Laimestu nevar saņemt citas mantas veidā vai skaidrā naudā. 

 
8. Pretenziju iesniegšana 

8.1. Visas akcijas dalībnieku pretenzijas, kas saistītas ar akciju, jāiesniedz rakstveidā ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) dienu laikā pēc akcijas norises beigām, nosūtot pretenziju uz BALTA adresi Raunas ielā 
10/12, Rīgā, LV – 1039. BALTA izskatīs iesniegtās pretenzijas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 
un sniegs iesniedzējam atbildi rakstveidā vai, ja tas būs praktiski iespējams, citā veidā saskaņā ar 
iesniedzēja lūgumu. 

 
9. Citi noteikumi 

9.1. Ar akcijas noteikumiem iespējams iepazīties BALTA mājas lapā www.balta.lv un AAS „BALTA” 
klientu apkalpošanas vietās.  

http://www.balta.lv/

