Akcijas norises noteikumi

Vispārēja informācija:

1.

Rapša herbicīdu pārdošanas akcijas (turpmāk “Akcija”) rīkotājs ir SIA “BASF” (turpmāk “BASF SIA”) – BASF
grupas uzņēmums, kura reģistrācijas adrese ir 33B Lambertu iela, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167,
Latvija, un akcijas mērķis ir BASF fungicīdu pārdošanas veicināšana Latvijas teritorijā.

2.

Akcijā aicinātas piedalīties visas Latvijas teritorijā strādājošās zemnieku saimniecības, kurās audzē eļļas
rapsi ( turpmāk “Dalībnieks”).

3.

Akcijas norises termiņš 2019. gadā ir no 1. janvāra līdz 30. septembrim (turpmāk “Akcijas periods”).

Dalības nosacījumi:
4.

Lai piedalītos “Akcijā”, dalībniekam jāiegādājas ne mazāk kā 60 litri BASF produktu, kas norādīti šo
noteikumu 4.1. punktā, no “BASF SIA” izplatītājiem, kuru saraksts ir šo noteikumu 4.2. punktā.
4.1.

Akcija attiecas uz šādiem BASF herbicīdiem rapsim: Butisan® Avant, Butisan® Kombi, Nimbus® Gold,
Clamox®, Cleravo®.

4.2.

“BASF SIA” izplatītāji Latvijā:

LPKS “LATRAPS”

Lietuvas iela 16A, Eleja, Latvija

SIA “Baltic Agro”

Bauskas iela 58A-13, Rīga, Latvija

SIA “Elagro Trade”

Rubeņu ceļš 46C, Jelgava, Latvija

SIA “Linas Agro”

Bauskas iela 2, Jelgava, Latvija

SIA “Agrochema”

Langervaldes iela 2, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku
nov., Latvija

SIA “Scandagra Latvia”

Vienības gatve 109, Rīga, Latvija

SIA “Agrimatco Latvia”

Tīraines iela 5c, Rīga, Latvija

4.3.

“Dalībnieks” var iegādāties herbicīdus rapsim pie jebkura BASF izplatītāja. Vienā “Akcijas”
pieteikuma veidlapā “Dalībnieks” iekļauj tikai pie viena izplatītāja nopirktos herbicīdu litrus. Pie
dažādiem izplatītājiem iegādāti herbicīdu litri tiek uzskaitīti atsevišķi.

Balvas:
5. Dalībnieki, kas iegādājušies vismaz 60 litrus akcijas piedāvājumā iekļautos herbicīdus, saņems praktisku
Matterhorn zīmola vējjaku ar BASF zīmola un/vai citu reklāmas zīmju izvietojumu uz vējjakas. Par katriem
60 litriem “Dalībnieks” var saņemt vienu vējjaku.
5.1.
Akcijas reklāmas un informatīvajos materiālos izvietotajiem balvas attēliem ir informatīvs raksturs un
realitātē atsevišķas vējjakas detaļas var atšķirties.

5.2.

5.3.

“BASF SIA” piedāvā “Dalībniekam” izvēlēties piemērotāko balvas variantu, atzīmējot “Akcijas anketā”
vēlamo vējjakas modeli un izmēru, tomēr “Dalībniekam” jāņem vērā, ka konkrēts modelis un izmērs
nav garantēts.
“BASF SIA” apņemas iespēju robežās nodrošināt balvu izsniegšanu atbilstoši “Dalībnieka” izvēlētajai
balvas specifikācijai, tomēr, tā kā konkrētu vējjakas izmēru pieejamība noteiktā laika periodā var būt
ierobežota, “BASF SIA” ir tiesības “Dalībniekam” piedāvāt aizvietot izvēlēto vējjakas modeli un izmēru
ar noliktavā pieejamo vējjakas izmēru.

6. Lai kvalificētos akcijas balvas saņemšanai, “Dalībniekam” jāiesniedz pilnībā aizpildīta akcijas pieteikuma
anketa līdz 15.10.2019.

7.

Lai reģistrētos “Akcijai”, dalībnieki punktā 6 minētajā termiņā iesniedz rapša herbicīdu akcijas pieteikuma
formu tiešsaitē www.akcijaagrobasf.lv, vai aizpilda anketu rakstiski un oriģinālu līdz minētajam termiņam
atsūta uz BASF SIA, Agro, 33B Lambertu iela, Mārupe, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija, vai atsūta
parasktītu, ieskanētu anketas oriģinālu uz e-pastu: agronoms@basf.com
7.1.
Pieteikuma anketas, kas saņemtas pēc 15.10.2019., dalībai “Akcijā” neizskatīs. Nesalasāmas, daļēji
aizpildītas vai labotas pieteikumu veidlapas, kā arī pieteikumu veidlapas, kas nav aizpildītas saskaņā
ar šiem noteikumiem, nepieņem.

8.

“BASF SIA” nosūta vai izsniedz balvas, ņemot vērā dalībnieka pieteikumā norādīto adresi, vai arī balvas
būs iespējams saņemt pie izplatītāja, kur iegādāti akcijas produkti, viena mēneša laikā pēc derīga
pieteikuma saņemšanas (derīgumu nosaka saskaņā ar “Akcijas” noteikumiem).
8.1.
“BASF SIA” var pagarināt “Balvas” piegādes termiņu, atsevišķi par to informējot akcijas “Dalībnieku”.

9.

“BASF SIA” uzņemas atbildību par balvu piegādi tikai Latvijas Republikas teritorijā. “BASF SIA” neuzņemas
atbildību par kavējumiem piegādē vai sūtījumu nozaudēšanu.
10. “BASF SIA” neuzņemas atbildību par balvas lietošanas kvalitāti. “Dalībnieks” ir atbildīgs par balvas lietošanu
saskaņā ar ražotāja pievienoto lietošanas instrukciju.
11. Balvu vērtību naudā neizsniedz, un saņemtās balvas nevar apmainīt pret to vērtību naudā.

Personas dati:
12. “BASF SIA” izmanto jebkurus dalībnieka sniegtus personas datus tikai “Akcijas” vajadzībām un saskaņā ar
tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Papildu informācijai skatīt BASF privātuma politiku vietnē:
https://www.agro.basf.lv/lv/Country-specific-1/special-pages/Disclaimer.html
12.1.

Ja aizpildītajā akcijas anketā dalībnieks ir paudis savu atļauju turpmāk saņemt informāciju no “BASF
SIA” par nozares jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem, tad “BASF SIA” ir tiesības izmantot
dalībnieka anketā minētos personas datus arī ārpus “Akcijas” vajadzībām, ievērojot akcijas
dalībnieka apstiprinātos informācijas piegādes veidus.

Dažādi:
13. Piesakoties “Akcijai”, dalībnieki pieņem šos noteikumus. “BASF SIA” patur tiesības veikt grozījumus šajos
noteikumos, uzņemoties pienākumu informēt par to potenciālos dalībniekus un tos, kas jau pieteikušies.
14. “BASF SIA” neuzņemas saistības par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies “Akcijas” rezultātā (izņemot
saistības, ko nosaka likums).

15. “Dalībnieki” ir atbildīgi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai ekvivalentu nodokļu nomaksu, ja tie piemērojami
par saņemtajām balvām. Attiecībās ar “BASF SIA” dalībnieki rīkojas kā uzņēmumi un nevis kā patērētāji.
16. “BASF SIA” patur tiesības izlases kārtībā izraudzīties “Dalībniekus” un pieprasīt kā pierādījumu par “Akcijas”
produktu iegādi uzrādīt darījumu apliecinošu pavadzīmi/rēķinu, saglabājot “Dalībniekam” tiesības aizsegt cenu
informāciju.
17. Uz “Akciju” attiecināmi Latvijas Republikā spēkā esošie likumi.

