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Akcijas “Saldais dāvanu laiks” noteikumi 

1. Akcijas organizētājs ir SIA “Tampere Invest”, reģ. nr. 40003311422, juridiskā adrese: 

Audēju iela 16, Rīga, Latvija, LV-1050, - turpmāk Akcijas rīkotājs.  

2. Akcijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Akcijas rīkotājs. 

3. Akcijas norises vieta - tirdzniecības centrs „Galerija Centrs”, Rīgā, Audēju ielā 16, 

LV-1050 - turpmāk „Galerija Centrs”.  

4. Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.  

5. Akcijā nevar piedalīties SIA “Tampere Invest”, SIA “Triple Bounce”, t/c “Galerija 

Centrs” veikalu darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka 

noradīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies akcijā, viņam balva 

netiek izsniegta.  

6. Akcijas norises sākuma datums ir 2020. gada 9. decembris plkst 10:00. Akcijas norises 

beigu datums ir 2020. gada 23. decembris plkst 20:00.  

7. Lai piedalītos akcijā un saņemtu garantēto balvu, akcijas norises periodā (no 

09.12.2020 līdz 23.12.2020 plkst. 20:00) jāveic pirkums vismaz 50 EUR vērtībā kādā 

no t/c „Galerija Centrs” veikaliem.  

7.1.  Lai saņemtu balvu, akcijas dalībniekam ar pirkuma čeku jādodas uz t/c Galerija 

Centrs” Informācijas centru, kur informācijas centra darbinieks veiks atzīmi uz 

čeka un izsniegs akcijas dalībniekam vienu PŪRES šokolādes ZIEMA trifeļu 

izlasi (9.gb). 

7.2.  Par vienu pirkumu var saņemt vienu balvu neatkarīgi no pirkuma kopējās 

vērtības.  

7.3.  Čeki nesummējas.  

7.4.  Pirkumā nedrīkst būt iekļauti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, 

medikamenti, rēķinu apmaksa, finanšu darījumi, un nedrīkst tikt apmaksāta 
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dalība azartspēlēs/loterijās, SIA “Biļešu serviss” veiktie pirkumi. Pirkuma 

summa netiek dalīta un summēta. 

7.5.  Akcijā nepiedalās sekojošas tirdzniecības vietas – Šokolādes Instrumenti & 

Dzīvotnes, Laimītes, Happy Socks, Mandeles, Piparkūkas, Skrīveru Saldumi, 

Sveču veikals. 

7.6.  Akcijas dalībnieks var piedalīties akcijā neierobežotu reižu skaitu.  

8. Dāvanu iespējams saņemt Informācijas centrā katru dienu no 9.-23.decembrim no 

plkst. 10:00-20:00, uzrādot pirkuma čeku vismaz par 50 EUR, kas veikts kādā no t/c 

“Galerija Centrs” veikaliem.  

 

9. Balva netiek izsniegta, ja akcijas dalībnieks:  

 

9.1.  Savu pirkumu ir iegādājies kādā no tirdzniecības vietām, kas minētas akcijas 

noteikumu 7.punkta 7.5 apakšpunktā; 

9.2.Ja pirkuma čekā ir iekļauta kāda no 7.4. apakšpunktā minētajiem precēm vai 

pakalpojumiem. 

 

 

 

 


