
 

Izlozes Learn & Earn un #RoadToRanger 
 
Pieteikšanās periods: katra izloze sākas 04.04.2019. plkst. 00.00 un beidzas 30.04.2019.           
plkst. 23.59. Šajos oficiālajos noteikumos laiks ir norādīts saskaņā ar Klusā okeāna laika joslas              
vasaras laiku. 
 
Atbilstība: izlozē var piedalīties personas, kuras: (i) pieteikšanās datumā ir sasniegušas 18            
gadu vecumu (Japānā — 20 gadu vecumu), (ii) ir likumīgi 50 Amerikas Savienoto Valstu              
pavalstu (vai Kolumbijas apgabala), Austrijas, Kanādas (izņemot Kvebeku), Kipras, Somijas,          
Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Indijas, Īrijas, Japānas, Latvijas, Lietuvas,         
Luksemburgas, Nīderlandes, Jaunzēlandes, Norvēģijas, Spānijas, Šveices, Ukrainas vai        
Apvienotās Karalistes (turpmāk kopā — atbilstības apgabals) iedzīvotāji un (iii) kurām           
pieteikšanās periodā ir aktīvs Trailhead Salesforce profils.  
 
Pieteikšanās veids: lai pieteiktos izlozē Learn & Earn, pieteikšanās periodā atbilstošajiem           
partneriem jānopelna Trailhead žetons. Trailhead žetonus var nopelnīt, izpildot moduļu, projektu           
un īpašo žetonu uzdevumus. Kopienas žetoni, kas iegūti pieteikšanās periodā, netiek ņemti            
vērā, apkopojot pieteikumus. Dalībnieki var piekļūt Trailhead saturam vietnē         
https://trailhead.salesforce.com. Katrs atbilstošais žetons, kas iegūts pieteikšanās periodā,        
nodrošina vienu (1) pieteikumu dalībai izlozē Learn & Earn.  
  
Lai piedalītos izlozē #RoadToRanger, pieteikšanās periodā atbilstošajiem dalībniekiem        
jāsasniedz līmenis Trailhead Ranger. Viens (1) dalībnieks, kurš izmanto Trailhead          
pieteikumvārdu un pieteikšanās periodā ir sasniedzis līmeni Trailhead Ranger, drīkst iesniegt           
vienu pieteikumu dalībai izlozē. Atbilstošie dalībnieki, kuri jau ir sasnieguši līmeni Trailhead            
Ranger pirms pieteikšanās perioda, saņems iespēju iesniegt vienu (1) pieteikumu dalībai izlozē            
#RoadToRanger, nopelnot vienu (1) atbilstošo žetonu Trailhead pieteikšanās periodā. Katrs          
Trailhead žetons, kas nopelnīts izlozei #RoadToRanger, kalpo kā viens (1) pieteikums dalībai            
izlozē Learn & Earn, kurai tika pelnīti iepriekš minētie atbilstošie žetoni.  
 
Katrs dalībnieks vat pieteikt dalību izlozē tikai ar vienu (1) Trailhead pieteikumvārdu. Žetoni,             
Trailhead līmeņi un punkti tiek piešķirti saskaņā ar Trailhead politiku, kas izklāstīta vietnē             
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-ranks.  
 
Laimētāju izloze un paziņošana: aptuveni 2019. gada 3. maijā salesforce.com, inc. nejaušas            
izvēles kārtā izvēlēsies potenciālos laimētājus no visiem atbilstošajiem dalības pieteikumiem,          
kas saņemti pieteikšanās periodā. Potenciālie laimētāji septiņu (7) dienu laikā pēc izlozes tiks             
informēti pa e-pastu, pamatojoties uz pieteikšanās periodā sniegto kontaktinformāciju.  
 
Balvas: katrs no divdesmit pieciem (25) izlozes Learn & Earn laimētājiem saņems vienu (1)              
priekšapmaksātu Visa e-dāvanu kartes kodu par summu 100 USD ar aptuvenu vērtību ASV             
mazumcenās 100 USD apmērā. Katrs no divdesmit pieciem (25) izlozes laimētājiem saņems            
vienu (1) kuponu reģistrācijai vienam (1) Trailhead sertifikācijas eksāmenam ar aptuvenu vērtību            
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ASV mazumcenās 200 USD apmērā. Visu balvu aptuvena vērtība ASV mazumcenās ir 7500             
USD. Katrā izlozē katrs dalībnieks var saņemt tikai vienu (1) balvu. Izlozes #RoadToRanger             
laimētājiem katrs Trailhead sertifikācijas eksāmena kupons tiek nosūtīts pa e-pastu un ir derīgs             
sešus (6) mēnešus no datuma, kad sponsors nosūta e-pasta ziņojumu ar kuponu. Izlozes Learn              
& Earn laimētājiem ir jāievēro Visa dāvanu karšu lietošanas noteikumi un nosacījumi, tostarp             
(bet ne tikai) derīguma termiņa datumi un saistītās maksas. 
 

 
Versija 3.19 


