Akcijas norises noteikumi

Vispārēja informācija:

1.

Fungicīdu 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 labību,
eļļas rapsi un pākšaugus ( turpmāk “Dalībnieks”).

3.

Akcijas norises termiņš 2019. gadā ir no 1. janvāra līdz 30. septembrim (turpmāk “Akcijas periods”). “Akcijas
periodā” reģistrētie pirkumi, tiks attiecināti uz 2019. gadu un “Dalībnieks” varēs izvēlēties akcijas balvas
atbilstoši iegādāto fungicīdu litriem no 2019. gada balvu piedāvājuma, vai 2019. gadā “Akcijas periodā”
iegādātos fungicīdu litrus pārnest uz nākošo gadu, pieskaitot 2020. gada akcijai un izvēlēties akcijas balvu
no 2020. gada piedāvājuma. Papildus noteikumus skat. punktā 10.

Dalības nosacījumi:
4.

Lai piedalītos “Akcijā”, dalībniekam jāiegādājas ne mazāk kā 150 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 fungicīdiem:
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“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 fungicīdus pie jebkura “BASF SIA” izplatītāja. Vienā “Akcijas” pieteikuma
veidlapā “Dalībnieks” iekļauj tikai pie viena izplatītāja nopirktos fungicīdu litrus. Pie dažādiem
izplatītājiem iegādāti fungicīdu litri tiek uzskaitīti atsevišķi.

Balvas:
5. Dalībnieki, kas iegādājušies 150 litrus BASF fungicīdus un vairāk, kvalificējas šādām balvām:
5.1.

par katriem 150 litriem BASF fungicīdu, kas minēti šo noteikumu 4.1. punktā, – Wurth 3/8" muciņu
komplekts vai Wurth kombinēto atslēgu komplekts.

5.2.

par katriem 600 litriem BASF fungicīdu, kas minēti šo noteikumu 4.1. punktā, – Minibatt+ rokas kombains
graudu paraugu noņemšanai;
par katriem 800 litriem BASF fungicīdu, kas minēti šo noteikumu 4.1. punktā, – Wurth akumulatora impulsa
uzgriežņu atslēga;

5.3.

5.4.

par pirkumu, kurš nav mazāks par 1 600 litriem BASF fungicīdu, kas minēti šo noteikumu 4.1. punktā,
– ceļojums uz Austriju ar sekojošiem noteikumiem:

5.4.1. Ceļojuma norises laiks: no 2019. gada 28. jūnija līdz 2019. gada 1. jūlijs;
5.4.2. Maksa par aviobiļetēm nav iekļauta balvas vērtībā, un dalībnieki, kas kvalificējušies braucienam, paši
sedz izmaksas par aviobiļešu iegādi.
5.4.3. “BASF SIA” nodrošina aviobiļešu rezervāciju un garantē, ka viena akcijas dalībnieka izmaksas par
aviobiļetēm nepārsniegs 400 EUR.
5.4.4. “BASF SIA” apņemas segt izmitināšanas izmaksas viesnīcā (ar brokastīm), kā arī nodrošināt
darījumu un izklaides programmu, tai skaitā Formula 1 sacīkšu apmeklējumu. Programma tiks
paziņota un detalizēti izklāstīta dalībniekiem, kuri kvalificējušies braucienam.
6. Balvas garantēti piešķir visiem dalībniekiem, kas sasnieguši 150 litru slieksni 4.1. punktā minēto BASF
fungicīdu iegādē.
7. “Dalībniekiem”, kas izvēlējušies 2019. gadā iegādātos fungicīdu litrus uzkrāt un pārnest uz nākošo gadu,
lai pretendētu uz balvu 2020. gadā, jāņem vērā, ka “BASF SIA” ir tiesības mainīt balvu piedāvājumu un
2020. gadā var piedāvāt atšķirīgas balvas nekā 5. punktā minētajā piedāvājumā.
8. Nosacījumi, kas minēti 5. punkta 1., 2. un 3. apakšpunktā, nozīmē, ka dalībnieki, kuri iegādājušies vairāk
nekā 600 litrus BASF fungicīdu, kas minēti šo noteikumu 4.1. punktā, var izvēlēties sev vēlamāko balvu.
Piemēram, iegādājoties 600 litrus BASF fungicīdu, kas minēti šo noteikumu 4.1. punktā, dalībnieks var
izvēlēties a) 4 (četrus) Wurth komplektus vai b) 1 (vienu) Minibatt+ rokas kombainu. “BASF SIA” centīsies
nodrošināt balvas atbilstoši klienta izdarītajai izvēlei, tomēr patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu par balvu
komplektu apstiprināšanu (gadījumā, kad klients pretendē uz vairākiem komplektiem), ņemot vērā balvu
veidu pieejamību. Proti, ja kāda no balvām nav pieejama, “BASF SIA” patur tiesības vienoties ar klientu par
izvēlētās balvas aizvietojumu ar citu no akcijas balvām, kas atbilst klienta iegādāto fungicīdu apjomam.
9. Pirkums, kas sasniedz vai pārsniedz 1 600 litrus BASF fungicīdu, ļauj doties braucienā 1 (vienam) dalībnieka
pārstāvim. Turpretim, ja dalībnieks iegādājies 3 200 vai vairāk litrus BASF fungicīdu, braucienā var piedalīties
2 (divi) dalībnieka pārstāvji. Lēmumu par to, kurš pārstāvis piedalīsies braucienā, dalībnieks pieņem patstāvīgi.
“BASF SIA” šo izvēli neiespaido un neuzņemas par to nekādu atbildību. “BASF SIA” pieņem, ka izvēle pamatojas

uz objektīviem kritērijiem ar mērķi stimulēt kādu dalībnieka darbinieku vai pusi, kurai ar dalībnieku ir
līgumattiecības.

9.1.

9.2.

“Dalībnieki”, kuru 4.1. punktā minēto produktu iegādes apjoms nav sasniedzis 1 600 litru slieksni, ja viņi
kvalificējušies citu 5.1. un 5.2. vai 5.3. punktā minēto balvu saņemšanai, var izteikt vēlmi piedalīties
braucienā. Šajā gadījumā tiek aprēķināts, par kādu cenu dalībnieks var iegādāties ceļojumu, t.i. samaksa
par aviobiļetēm un uzturēšanās programmas izmaksas Austrijā, piemērojot atlaidi, kuras vērtība EUR
atkarīga no konkrētā dalībnieka jau sasniegtā balvas līmeņa.
“Dalībniekam”, kurš kvalificējies braucienam, jānodrošina “BASF SIA” vajadzībām sava pārstāvja
piekrišana viņa/viņas personas datu apstrādei, lietošanai un glabāšanai. “BASF SIA” neuzņemas atbildību
par sniegtās informācijas neatbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem.

10. Lai kvalificētos akcijas balvai - braucienam uz Austriju, “Dalībniekam” jāiesniedz pilnībā aizpildīta fungicīdu
akcijas pieteikuma anketa līdz 31.05.2019.
10.1.

Visiem “Dalībniekiem”, kuri pretendē uz akcijas balvām, kas minētas punktā 5.1., 5.2.,5.3., vai vēlas
uzkrāt 2019. gadā iegādātos fungicīdu litrus un pieskaitīt nākošā gada kampaņai, lai pretendētu uz
balvu 2020. gadā, jāiesniedz pilnībā aizpildīta fungicīdu akcijas pieteikuma anketa līdz 15.10.2019.

11. Lai reģistrētos “Akcijai”, dalībnieki punktā 10. vai 10.1. minētajā termiņā iesniedz fungicīdu 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
parakstītu, ieskanētu anketas oriģinālu uz e-pastu: agronoms@basf.com
11.1. 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.
12. “BASF SIA” nosūta vai izsniedz balvas, ņemot vērā dalībnieka pieteikumā norādīto adresi, viena mēneša
laikā pēc derīga pieteikuma saņemšanas (derīgumu nosaka saskaņā ar “Akcijas” noteikumiem).
13. “BASF SIA” uzņemas atbildību par balvu piegādi tikai Latvijas Republikas teritorijā. “BASF SIA” neuzņemas
atbildību par kavējumiem piegādē vai sūtījumu nozaudēšanu.
14. Balvu vērtību naudā neizsniedz, un saņemtās balvas nevar apmainīt pret to vērtību naudā.
15. “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.

Saistības:
16. “BASF SIA” neuzņemas atbildību par balvu tehnisko kvalitāti. “BASF SIA” apņemas nogādāt dalībniekiem
lietošanas norādījumus, garantijas apliecinājumus un citus dokumentus, kas saistīti ar balvu lietošanu.
17. Aprīkojuma ražotāji un/vai pārdevēji ir pilnībā atbildīgi par balvu tehnisko kvalitāti un garantijas remontu.
18. “BASF SIA” neuzņemas atbildību par aviobiļešu pieejamību lidojumam uz Austriju un/vai šo lidojumu
kavēšanos vai atcelšanu. “BASF SIA” neuzņemas atbildību gadījumos, kad dalībnieka pārstāvim ir
vajadzīga īpaša vīza vai atļauja iebraukšanai Austrijā vai arī tad, ja apstākļi liedz dalībnieka pārstāvim

izbraukt no savas mītnes valsts un/vai iebraukt Austrijā. Nespēja iegūt šādu atļauju/vīzu nozīmē, ka
dalībnieks ir atteicies no balvas. Šādā gadījumā “BASF SIA” nav jāveic atmaksa naudā.
19. “BASF SIA” neuzņemas saistības par izmaiņām brauciena programmā Austrijā, kas rodas nepārvaramu
ārkārtas apstākļu rezultātā, tostarp laika apstākļu dēļ.

Personas dati:
20. “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
20.1.

20.2.

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.
“Dalībnieki”, kas kvalificējušies braucienam uz Austriju, pēc attiecīga “BASF SIA” lūguma
saņemšanas iesniedz visus vajadzīgos personas datus par pārstāvi, kurš dosies braucienā.
“Dalībnieki” nodrošina, ka viņu pārstāvji ir snieguši piekrišanu tam, ka “BASF SIA” apstrādā, lieto un
glabā viņu personas datus.

Dažādi:
21. 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.
22. “BASF SIA” neuzņemas saistības par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies “Akcijas” rezultātā (izņemot
saistības, ko nosaka likums).
23. “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.
24. Uz “Akciju” attiecināmi Latvijas Republikā spēkā esošie likumi.

