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Noteikumi un nosacījumi 

1. Spēli nodrošina SIA „Circle K Latvia” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003064094, 

juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija). 

2. Spēle norisinās no 02.06.2022. līdz 07.09.2022. (ieskaitot) 

3. Spēle norisinās visā Latvijas Republikā. 

4. Lai pieteiktos dalībai un iegūtu plašāku informāciju par spēli, izmantojiet lietotni Circle K. 

5. Lai piedalītos spēlē, Jums obligāti jāpiekrīt saņemt informāciju par iespējamo balvu kā Circle K 

lietotnes pašpiegādes paziņojumu. Ja neesat izņēmis/-usi savu balvu, mums ir tiesības sūtīt Jums 

atgādinājuma pašpiegādes paziņojumus. 

 

6. Ja sniedzat savu piekrišanu, Jūs, iespējams, saņemsiet arī citus mārketinga ziņojumus no Circle 

K kā lietotnes pašpiegādes paziņojumus. Ja sniedzat piekrišanu saņemt mārketinga ziņojumus no 

Circle K nākotnē, mēs vienmēr nodrošināsim iespēju atteikties no lietotnes pašpiegādes 

paziņojumiem. 

 

7. Detalizēta informācija, kā piedalīties spēlē, ir pieejama Jūsu Circle K lietotnē. 

8. Spēles periodā spēli katru dienu dalībnieks var spēlēt 1 reizi. Circle K EXTRA lojalitātes 

programmas dalībniekiem ir iespēja spēlēt 1 papildus reizi – kopā 2 reizes dienā (ja dalībnieks 

piesakās Circle K EXTRA lojalitātes programmai spēles laikā – papildu spēles reize tiek pievienota 

nākamajā darba dienā). Spēle notiek dalībniekam noskrāpējot spēles laukumu. Spēlētājs laimē, ja 

noskrāpētajā laukumā ir 3 vienādi attēli. 

9. Saņemot balvu kādā no Circle K stacijām, Jums būs 5 minūtes laika uzrādīt laimesta 

apliecinājumu kasierim. Mēs iesakām veikt galīgo apstiprinājumu balvas saņemšanai tikai tad, 

kad atrodaties vienā no mūsu stacijām. 

10. Ikdienas balvas: 

10.1. Jebkura mazā, uz vietas ceptā smalkmaizīte par brīvu 

10.2. Jebkurš hotdogs par brīvu 

10.3. Jebkurš hotdogs ar 50% atlaidi 

10.4. Jebkurš K-Freeze 300 ml ar -50% atlaidi 

10.5. Jebkurš K-Freeze 500 ml ar -50% atlaidi 

10.6. Jebkura ledus kafija ar 50% atlaidi  

10.7. Jebkurš Wraps ar 50% atlaidi 

10.8. Jebkurš klasiskais burgers par brīvu (piedāvājums neattiecas uz dubultajiem un 

Double-Double burgeriem) 

10.9. Jebkurš burgers ar 50% atlaidi  

10.10. L izmēra karstais dzēriens ar 50% atlaidi 

10.11. Gāzēts dzeramais ūdens Circle K 1,5 l par brīvu 

10.12. Negāzēts dzeramais ūdens Circle K 1,5 l par brīvu 
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10.13. Želejkonfektes Circle K 150 g par brīvu (pieejami četri veidi) 

10.14. Dabiskais minerālūdens 'Re:Fresh Natural 0,765 l par brīvu 

10.15. Rieksti Circle K 80 g par brīvu (pieejami trīs veidi) 

10.16. Circle K BEEF Jerky 25 g par brīvu (pieejami trīs veidi) 

10.17. Gāzēts dzeramais ūdens Circle K 1,5 l (sešpaka) ar 50% atlaidi 

10.18. Negāzēts dzeramais ūdens Circle K 1,5 l (sešpaka) ar 50% atlaidi 

10.19. Circle K tīrāmās salvetes stiklam par brīvu 

10.20. Circle K tīrāmās salvetes par brīvu 

10.21. LMT Kartes starta komplekts 3,00 EUR vērtībā par brīvu 

10.22. LMT Kartes papildināšanas summa 3,50 EUR vērtībā par brīvu 

10.23. DELFI PLUS abonēšana četrām nedēļām 3,99 EUR vērtībā par brīvu 

10.24. Coca-Cola bundža 0,33 l par brīvu (pieejami divi veidi) 

10.25. Gardu Muti zelteris 0,5 l par brīvu (pieejami divi veidi)  

10.26. Mežpils bezalkoholiskais alus  0,5 l par brīvu 

10.27. Kvass Tērvete 1,5L par brīvu  

10.28. Garšūdens Tērvete 1,5L par brīvu (pieejami divi veidi) 

10.29. Kvass Valmiermuiža 0,33L par brīvu  

10.30. Vitamīnu dzēriens Vitamin Well 0,5L  par brīvu (pieejami trīs veidi) 

10.31. Gaisa atsvaidzinātāji WB par brīvu (pieejami divi veidi) 

10.32. Circle K vasaras logu šķidrums 4 l ar 50% atlaidi 

10.33. Circle K vasaras logu šķidrums 4 l par brīvu 

10.34. Roku dezinfekcijas līdzeklis Circle K 60 ml par brīvu 

10.35. Lēcu čipši ar dillēm 40G par brīvu  

10.36. Dienas Deva 40 g par brīvu (pieejami trīs veidi) 

10.37. Viens šokolādes batoniņš ( Mars 2pac 70 g, Snickers Super 74 g vai Twix Xtra 75 g) 

10.38. Papildu atlaide degvielai -5 centi litrā (vienam pirkumam) 

10.39. 5 EUR atlaide Zelta automazgāšanai 

10.40. Cigārdesiņas 85G par brīvu (pieejami divi veidi) 

10.41. Ingvera imunitātes šots SUN365 60ML  

10.42. Batoniņš 40G par brīvu (pieejami divi veidi) 

10.43. Musli Eat Natural Melleņu 45G par brīvu 

10.44. Saldējums SUN365 70G par brīvu (pieejami divi veidi) 

10.45. Košļājamā gum. CK 3pack 41G par brīvu (pieejami divi veidi) 
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10.46. Košļājamā gum. CK ZBAG 31G par brīvu (pieejami 2 veidi) 

11. Lai piedalītos spēlē, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu. 

12. Spēlētājs nelaimēs balvu, ja pirms tam jau būs laimējis 5 balvas, bet nebūs tās atprečojis stacijā. 

Lai laimētu atkal, ir jāatprečo esošie balvu kuponi. 

13. Ja cilvēks reģistrējas Circle K EXTRA lojalitātes programmai – papildus spēles iespēja 

parādīsies tikai nākamajā dienā. 

14. Circle K neuzņemas atbildību par pieteikumiem, kas jebkādu (t. sk. tehnisku) iemeslu dēļ nav 

pieņemti. Lai veiksmīgi piedalītos spēlē, Circle K iesaka izmantot tikai jaunākās un atjaunotās 

iOS un Android bāzes viedtālruņu programmu versijas. Spēle tiek atbalstīta tikai viedtālruņos 

(nepieciešams internets un skārienjūtīgs ekrāns). 

15. Circle K patur tiesības jebkurā brīdī un laiku pa laikam bez iepriekšēja paziņojuma veikt 

izmaiņas šīs spēles noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo spēli (bez 

ierobežojumiem, ja ir notikusi krāpšana, vai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu). Tāpat 

Circle K var liegt iespēju piedalīties spēlē un/vai saņemt balvu konkrētiem lietotājiem/telefona 

numuriem/IP adresēm. 

16. Circle K nav atbildīgs par neprecīzu informāciju, kas saistīta ar balvām, ko dalībniekam 

sniegusi jebkura ar šo konkursu saistīta trešā puse. 

17. Balvas nav iespējams apmainīt pret naudu. Balvas nav nododamas citām personām. Ja balvas 

nav pieejamas, uzņēmumam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma jebkuru balvu aizstāt ar 

līdzvērtīgu preci. 

18. Laimētās atlaides nesummējas ar citām atlaidēm. 

19. Norēķinoties par laimestiem, kuru iegādei piešķirta atlaide, nevar izmantot Circle K uzņēmuma 

kartes. 

20. Spēles laimētāji tiks izvēlēti ar programmatūras palīdzību no pieteikumiem, ko saņēmuši un 

pārbaudījuši Circle K un viņu partneri. 

21. Visi laimesti, kas iegūti, spēlējot spēli Circle K lietotnē, redzami lietotnē Skrāpē un Laimē spēles 

“Aplūkot laimestus” sadaļā. Laimētājiem par balvu tiks paziņots tieši spēlē vai ar lietotnes 

pašpiegādes paziņojumu, un balva būs jāizņem norādītajā laika periodā.  

22. Laimests būs jāuzrāda Circle K DUS darbiniekam. Ja laimētājs neizņem balvu 7 dienu laikā, 

Circle K patur tiesības laimēto balvu anulēt un ievietot atpakaļ izlozē. 

23. Laimētājiem par balvu tiks paziņots tieši lietotnē un/vai ar lietotnes pašpiegādes paziņojumu. Ja 

ar laimētāju nav iespējams sazināties vai laimētājs nepiesakās balvai norādītajā laika periodā, 

mēs paturam tiesības balvu atsaukt un to atkāroti izmantot spēlē. 

 
24. Spēli un šos noteikumus regulē Latvijas tiesību akti, jebkuru strīdu izskatīšana notiek Latvijas 

tiesā. 
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25. Spēles dalībnieku personas dati tiks izmantoti tikai saskaņā ar spēkā esošo ES datu aizsardzības 

regulējumu (VDAR), tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas. 

Datu drošu apstrādi veic BrandMobile, Ostergade 40, 1100 Copenhagen, Denmark (uzņēmuma 

reģ. Nr. 36563508), Dānijā. Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, lūdzu, izmantojiet saiti: 

https://id.circlekeurope.com/customer/#/. 

26. Dalībnieks piekrīt, ka SIA „Circle K Latvia” var lūgt iesniegt un apstrādāt spēles lietotāja 

tālruņa numuru. Tālruņa numurs tiks izmantots kā dalībnieka reģistrācijas numurs spēlei, kā arī 

tas būs nodrošinājums balvas saņemšanai. Visu dalībnieku tālruņa numuri tiks dzēsti 

30 kalendāro dienu laikā pēc spēles noslēguma. Plašākai informācijai par personas datu apstrādi 

lūdzam iepazīties ar Circle K Privātuma paziņojumu: https://www.circlek.lv/privatuma-

pazinojums  

27. Dalībnieks piekrīt, ka SIA „Circle K Latvia” kopā ar tālruņa numuru saglabās spēles lietotāja 

ierīces IP adresi, kas nepieciešama, lai nodrošinātu iespējamo pretenziju izskatīšanu un 

samazinātu spēles ļaunprātīgu izmantošanu. 

28. Ar spēli saistītie Circle K lēmumi ir galīgi, nekāda sarakste attiecībā uz šiem lēmumiem netiks 

veikta. 

29. Akcijas organizators neatbild par: 

29.1. dalībnieku iespējamajiem izdevumiem, kas radušies, lietojot spēli; 

29.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām neprecizitātēm, kas radušās 

dalībnieka vainas dēļ; 

29.3. sekām, kas radušās, ievadot reģistrācijas personīgos datus publiski pieejamās ierīcēs un 

ekrānos; 

29.4. tehniskām problēmām, kuras radušās ierīcē, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu 

vai interneta traucējumu dēļ; 

29.5. trešo personu vai subjektu kļūdām, nolaidību un darbībām, kuru dēļ rodas kavēšanās 

balvu saņemšanas vai spēles spēlēšanas laikā. 

29.6. organizatora un dalībnieka tiesības un pienākumi aprakstīti tikai šajos noteikumos, kā arī 

spēkā esošajos normatīvajos aktos. Visai informācijai par akciju, kas atrodama reklāmas 

materiālos, ir informatīvs raksturs. 

29.7. visas preču zīmes un citus elementus šajos materiālos aizsargā vispārīgie nosacījumi Par 

Preču zīmes un autortiesības  intelektuālā īpašuma tiesībām, tie pieder SIA „Circle K 

Latvia”, tos nedrīkst izmantot bez rakstiskas SIA „Circle K Latvia” atļaujas. Neatļauta 

šādu materiālu izmantošana var būt pretrunā ar SIA „Circle K Latvia” vai trešo personu 

tiesībām. 

29.8. spēles lietotājs un/vai trešās personas nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji pārveidot, kopēt, 

pavairot, izstādīt, atveidot vai kādā citādā veidā publicēt vai izplatīt SIA „Circle K 

Latvia” materiālu. 

29.9. akcijas Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt 

izmaiņas akcijas noteikumos, lai nodrošinātu akcijas drošu un godīgu norisi. Akcijas 

https://id.circlekeurope.com/customer/#/
https://www.circlek.lv/privatuma-pazinojums
https://www.circlek.lv/privatuma-pazinojums
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noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža spēlē – akcijas noteikumu 

sadaļā. 

30. Pieteikšanās dalībai spēlē uzskatāma par piekrišanu ievērot šos noteikumus un nosacījumus. 

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu servisu https://www.circlek.lv/klientu-
serviss. 

https://www.circlek.lv/klientu-serviss
https://www.circlek.lv/klientu-serviss

