Prekių loterija „Žalgirio“ aistruolių loterija!“

1. Bendrosios nuostatos:
1.1. Loterijos prekių gamintojas yra SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija“, registracijos
nr. 40103217882, juridinio asmens buveinės adresas: Miera g. 22, LV-1001 Ryga, Latvija, toliau –
Gamintojas.
1.2. Prekių loterija „„Žalgirio“ aistruolių loterija!“ yra vartotojų žaidimas, toliau – Loterija, vykstanti
nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2017 m. lapkričio 5 d., kurią organizuoja RAB „PPD Marketinga
Pakalpojumi“ filialas, juridinis adresas: Rodūnios kelias 34, Vilnius, Lietuva, buveinės adresas:
Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, toliau – Loterijos organizatorius.
1.3. Loterijos pradžia - 2017 m. spalio 2 d. Loterijos pabaiga - 2017 m. lapkričio 5 d.
1.4. Pirkti Loterijos prekes, registruoti kvito numerį ir bandyti laimėti prizus galima nuo 2017 m.
spalio 2 d. 00:01 val. iki 2017 m. lapkričio 5 d. 23:59 val.
1.5. Loterijos prekių galima įsigyti ir prieš ar po šių nuostatų 1.4. punkte nurodyto laikotarpio,
tačiau tai nesuteikia teisės dalyvauti Loterijoje.
1.6. Loterijos prekė – bet kuris SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija“ pagamintas ir išplatintas
„Taffel“ produktas, kurių tikslus sąrašas pateikiamas šių nuostatų 1 priede.
1.7. Loterijos prekių, kurias įsigijus galima dalyvauti Loterijoje, skaičius, atsižvelgiant į supratingą
vartojimą, neribojamas.
1.8. Loterijoje gali dalyvauti bet kuris bet kokio amžiaus Lietuvos pilietis, išskyrus šių nuostatų 1.10.
punkte nurodytus asmenis.
1.9. Loterijos teritorija – bet kuri prekybos vieta, kurioje platinamos Loterijos prekės, visoje Lietuvos
teritorijoje.
1.10. Loterijoje negali dalyvauti SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija“ ir RAB „PPD Marketinga
Pakalpojumi“ filialo darbuotojai ir jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikas, vaikaitis, brolis, sesuo, tėvai ar
seneliai). Šį faktą Loterijos Prizų laimėtojai patvirtina pasirašydami perdavimo-priėmimo aktą dėl
prizo gavimo. Konstatavus, kad nurodytų įmonių darbuotojas ar jo šeimos narys dalyvavo loterijoje,
prizas neįteikiamas.

2. Prizų fondas, tikimybė laimėti:
2.1. Loterijos prizų fondą sudaro:
1 prizo vertė

Bendra prizų

(EUR)

vertė (EUR)

17

56.10

953.70

18

56.10

1009.80

„Žalgirio“ aistruolių marškinėliai

35

31.50

1102.50

„Žalgirio“ krepšinio kamuolys

35

22.50

787.50

Prizas

Skaičius

2 bilietai į krepšinio varžybas 2017-11-16 „Žalgiris–
Baskonia Vitoria Gasteiz“
2 bilietai į krepšinio varžybas 2017-11-23 „Žalgiris–
Anadolu Efes“

Bendra prizų fondo vertė EUR, įskaitant PVM:

3853.50

Iš viso 105 prizai, kurių bendra vertė yra 3 853.50 EUR su PVM.
2.2. Bendras dalyvių skaičius iš anksto nėra žinomas, tačiau tikėtina, kad Loterijoje dalyvaus ir
Loterijos kodą užregistruos 100 000 (šimtas tūkstančių) dalyvių.
2.3. Tikimybė laimėti kurį nors prizą yra 105 iš 100 000.

3. Dalyvavimo sąlygos:
3.1. Norėdamas dalyvauti Loterijoje, dalyvis turi įsigyti bet kurią Loterijos prekę.
3.1.1. Loterijos prekė turi būti įsigyta nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2017 m. lapkričio 5 d.
3.2. Įsigijęs Loterijos prekę dalyvis turi užsiregistruoti Loterijoje pagal Loterijos nuostatų 4 punktą.
3.2.1. Visi dalyvio turimi užregistruoti pirkimo kvitai turi būti išsaugoti iki prizo atsiėmimo.
3.3. Vienas dalyvis su skirtingais pirkimo kvitais gali laimėti ne vieną prizą.
3.4. Vieną Loterijos pirkimo kvitą galima užregistruoti tik vieną kartą per visą Loteriją.
3.4.1. Jei Loterijos pirkimo kvitas užregistruojamas daugiau kartų, galiojančiu laikomas ir Loterijoje
dalyvauja tas kvitas ir dalyvis, kuris jį užregistravo pirmasis.
3.5. Jei vienas dalyvis bando užregistruoti vieną pirkimo kvitą daugiau kartų, taip bandydamas
padidinti savo galimybes laimėti prizą, Loterijos organizatorius turi teisę neinformuoti dalyvio apie
pirkimo kvito neunikalumą ir panaikinti šias registracijas, remdamasis lygybės ir garbingo
dalyvavimo principais.

4. Registracijos tvarka:
4.1. Įsigijęs Loterijos prekę dalyvis gali dalyvauti Loterijoje dėl 105 prizų laimėjimo tokia tvarka:

4.1.1. Loterijos puslapyje www.taffel.lt dalyvis turi užpildyti registracijos laukelius: vardas, pavardė,
pirkimo kvito numeris, kvito data, telefono numeris, amžius. Puslapyje dalyvio prašoma nurodyti e.
pašto adresą, tačiau jam atsisakius, tai nebus laikoma kliūtimi dalyvauti Loterijoje.
4.1.2. 105 prizų laimėtojai kompiuterine programa bus nustatyti atsitiktine tvarka, atsitiktinumo
principu.
4.1.3. Registruodamasis dalyvis turi galimybę laimėti arba nelaimėti vieną iš 105 prizų.
4.1.4. Jei iki Loterijos pabaigos neišdalijami visi 105 prizai, jie grįžta Gamintojui.
4.1.5. Jei dalyvis užsiregistruoja ir laimi kurį nors prizą, ekrane pasirodo pranešimas, priklausomai
nuo laimėjimo:
4.1.5.1 „Sveikiname! Laimėjai du bilietus į „Žalgirio“ varžybas 2017 m. lapkričio 16 d.! Atsiimant
prizą privaloma pateikti pirkimo kvitą, kuriame aiškiai matosi „Taffel“ pirkinys, ir asmens
tapatybės dokumentą. Dėl prizo atsiėmimo teiraukis tel. 864316618.“
4.1.5.2 „Sveikiname! Laimėjai du bilietus į „Žalgirio“ varžybas 2017 m. lapkričio 23 d.! Atsiimant
prizą privaloma pateikti pirkimo kvitą, kuriame aiškiai matosi „Taffel“ pirkinys, ir asmens
tapatybės dokumentą. Dėl prizo atsiėmimo teiraukis tel. 864316618.“
4.1.5.3 „Sveikiname! Laimėjai „Žalgirio“ aistruolių marškinėlius! Atsiimant prizą privaloma pateikti
pirkimo kvitą, kuriame aiškiai matosi „Taffel“ pirkinys, ir asmens tapatybės dokumentą. Dėl prizo
atsiėmimo teiraukis tel. 864316618.“
4.1.5.4 „Sveikiname! Laimėjai „Žalgirio“ krepšinio kamuolį! Atsiimant prizą privaloma pateikti
pirkimo kvitą, kuriame aiškiai matosi „Taffel“ pirkinys, ir asmens tapatybės dokumentą. Dėl prizo
atsiėmimo teiraukis tel. 864316618.“
4.1.6. Jei dalyvis nelaimėjo nė vieno iš 105 prizų, ekrane pasirodo pranešimas: „Deja, šįkart
nelaimėjai.“
4.2. Registruodamasis dalyvis prisiima visišką atsakomybę už informacijos tikrumą, jos pateikimą be
klaidų.
4.3. Loterijos organizatorius nekontroliuoja duomenų perdavimo infrastruktūros, užtikrinančios
registracijos nusiuntimą. Dalyvis prisiima visą riziką, susijusią su duomenų apdorojimu ir perdavimu,
dėl kurios registracijos gali būti užfiksuotos Loterijos organizatoriaus duomenų bazėje vėliau nei
dalyvis tikėjosi, arba registracijos išvis nepasiekia Loterijos organizatoriaus duomenų bazės.

5. Su dalyvavimu Loterijoje susijusios išlaidos:
5.1. Dalyvis, norėdamas dalyvauti Loterijoje, turi įsigyti bet kurią Loterijos prekę, nurodytą 1 priede.

5.2. Dalyvis, kuris registruojasi į Loteriją šių nuostatų 4 punkte nurodytu būdu, gali turėti išlaidų,
susijusių su kompiuterio ir interneto prisijungimo naudojimu.

6. Prizų laimėtojų nustatymo tvarka ir prizų laimėtojų paskelbimo tvarka:
6.1. Loterijos vykdymo eigą puslapyje www.taffel.lt užtikrina Gamintojas.

7. Prizų atsiėmimas:
7.1. Visi 105 prizai laikomi RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filiale, juridinio asmens buveinės
adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, ir įteikiami prizų laimėtojams asmeniškai arba,
laimėtojui pageidaujant, siunčiami paštu.
7.2.1. Prizų laimėtojai patys asmeniškai susisiekia su RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialu,
paskambinę tel. 864316618 darbo dienomis 10–17 val., ir susitaria dėl prizo atsiėmimo:
7.2.1.1. 2 bilietai į krepšinio varžybas 2017-11-16 - nuo 2017 m. spalio 9 d. iki 2017 m. lapkričio
16 d.;
7.2.1.2. 2 bilietai į krepšinio varžybas 2017-11-23 - nuo 2017 m. spalio 9 d. iki 2017 m. lapkričio
23 d.;
7.2.1.3. „Žalgirio“ aistruolių marškinėliai ir krepšinio kamuoliai - nuo 2017 m. spalio 9 d. iki 2017
m. gruodžio 5 d.
7.2.2. Norėdamas atsiimti prizą Laimėtojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(asmens tapatybės kortelė, pasas ar vairuotojo pažymėjimas) ir pirkimo kvitą, kuriame aiškiai
matyti pirkimo data, kvito numeris ir „Taffel“ pirkinys.
7.3. Prizo laimėtojo pateiktas Loterijos pirkimo kvito numeris turi būti identiškas užregistruotam
pirkimo kvito numeriui, kuris laimėjo Loterijoje. Pirkimo kvito data turi būti laikotarpyje nuo 2017 m.
spalio 2 d. iki 2017 lapkričio 5 d.
7.4. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiuose nuostatuose nurodytų asmens dokumento ir Loterijos
prekės pirkimo dokumento ar šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su
registracijos į Loteriją metu pateiktais duomenimis, apdovanojimas neįteikiamas ir prizo laimėtojo
teisė gauti prizą panaikinama, o prizas grįžta Gamintojui.
7.5. Prizo laimėtojo pateiktas Loterijos pirkimo kvitas negali būti sugadintas, paryškintas, pataisytas
ar suplyšęs, ar turėti kokį kitą defektą, dėl kurio Loterijos organizatorius negalėtų atpažinti pirkimo
kvito ir jame esančių raidžių ir skaičių kombinacijų.
7.5.1. Jei pateikto Loterijos pirkimo kvito išvaizda neatitinka Loterijos organizatoriaus turimų kvitų
pavyzdžių ir jis kelia abejonių, Loterijos pirkimo kvitas laikomas negaliojančiu.

7.6. Prizų laimėtojai prizus gali atsiimti nuo 2017 m. spalio 9 d. iki:
7.6.1. 2 bilietai į krepšinio varžybas 2017-11-16 - iki 2017 m. lapkričio 16 d.;
7.6.2. 2 bilietai į krepšinio varžybas 2017-11-23 - iki 2017 m. lapkričio 23 d.;
7.6.3. „Žalgirio“ aistruolių marškinėliai ir krepšinio kamuoliai – iki 2017 m. gruodžio 5 d.
7.7. Prizų laimėtojai iki 7.6. punkte nurodytų datų neatsiėmę prizų iš Loterijos organizatoriaus,
praranda savo laimėtojo statusą ir prizai be jokios kompensacijos grįžta Gamintojui.
7.8. Atsiimdami prizus, prizų laimėtojai ir Loterijos organizatorius pasirašo perdavimo-priėmimo
aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę perdavimo-priėmimo aktą, prizų laimėtojai negali kreiptis į Loterijos
organizatorių su pretenzijomis dėl prizų.
7.9. Jei prizo laimėtojas yra nepilnametis asmuo, prizą turi teisę atsiimti nepilnamečio asmens
teisėtas atstovas, parodydamas pasą, gimimo liudijimą ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad
atstovas yra atsakingas už prizo laimėtoją.
7.10. Laimėti prizai nėra keičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
7.11. Su prizų atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiuose nuostatuose, pvz.,
transporto išlaidos ar telefoninių pokalbių išlaidos, nėra padengiamos.

8. Kita informacija:
8.1. Dalyvaudamas loterijoje ir pateikdamas asmens duomenis registracijos į ją metu, dalyvis
automatiškai patvirtina, kad Loterijos organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens
duomenis loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais, t.y. laimėtojų nustatymui, jų paskelbimui
interneto svetainėje, prizų įteikimui, mokesčių apskaičiavimui, sumokėjimui ir deklaravimui.
Pagrindinis asmens duomenų apdorojimo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens
duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šios loterijos metu.
8.2. Loterijos dalyvis turi teisę susipažinti su Loterijos organizatoriaus tvarkomais jo asmens
duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Loterijos organizatorius privalo pateikti
dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
Be to, loterijos dalyvis turi teisę reikalauti sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus,
prašydamas panaikinti registracijos į loteriją metu pateiktus asmens duomenis.
8.3. Jei dalyvis nesutinka pateikti loterijos vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su
tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti loterijoje.

1 priedas. SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija“ produktų, dalyvaujančių Loterijoje, sąrašas.
„Taffel Chips“ 150 g*18 „Grill Party“

4750024203906

„Taffel Chips“ 150 g*18 „Juicy Tomato“

4750024101363

„Taffel Chips“ 150 g*18 „Mild Bacon“

4750024101356

„Taffel Chips“ 150 g*18 „San Diego“

4750024201544

„Taffel Chips“ 150 g*18 „Sour Cream & Onion“

4750024201599

„Taffel Chips“ 165 g*18 „Waffle Cut Cheesy cheese“

4750024502009

„Taffel Chips“ 165 g*18 „Cut GrilledBBQ&Chili~“

4750024502023

„Taffel Chips“ 165 g*18 „Waffle Cut Sourcream&Sweet Chili“

4750024502016

„Taffel Chips“ 165 g*18 „Waffle Cut Spicy ketchup“

4750024101158

„Taffel Chips“ 185 g*18 „Cheesy Mexico“

4750024101219

„Taffel Chips“ 185 g*18 „Chicken Journey!“

4750024101295

„Taffel Chips“ 185 g*18 „Exotic Thailand“

4750024101202

„Taffel Chips“ 185 g*18 „Spicy Fun!“

4750024101301

„Taffel Chips“ 220 g*15 „Cheese“

4750024203234

„Taffel Chips“ 220 g*15 „Grill Party“

4750024203913

„Taffel Chips“ 220 g*15 „San Diego“

4750024202190

„Taffel Chips“ 220 g*15 „Sour Cream & Onion“

4750024202374

„Taffel Chips“ 300 g*15 „Creamy onion“

4750024204507

„Taffel Chips“ 300 g*12 „Juicy Tomato XL“

4750024101240

„Taffel Chips“ 300 g*12 „Sour Cream&Onion XL“

4750024101257

„Taffel Chips“ 75 g*28 „Cheese“

4750024201339

„Taffel Chips“ 75 g*28 „Dill“

4750024203036

„Taffel Chips“ 75 g*28 „San Diego“

4750024201421

„Taffel Chips“ 75 g*28 „Sour Cream& Onion“

4750024201551

„Taffel Chips“ 100 g*28 „Potato sticks Salt“

4750024201469

„Taffel Chips“ 130 g*15 „Kettle Cheddar/Onion
Masterpiece~“

4750024204484

„Taffel Chips“ 130 g*15 „Kettle Chives Masterpiece~“

4750024204194

„Taffel Chips“ 130 g*15 „Kettle Salt Masterpiece~“

4750024204187

„Taffel Chips“ 100 g*18 „Wholegr. cr.Sour cr.&onion“

4750024205313

„Taffel Chips“ 100 g*18 „Wholegr.cr.Tomato salsa“

4750024205306

„Taffel Snack Fries“ 120 g*18

4750024301220

„Taffel Snack Fries“ 120 g*18 „Spicy tomato“

4750024101233

„Taffel Twisters Cheese“ 120 g*18 „snacks“

4750024204323

„Taffel Ketchup balls“ 200 g*15

4750024101325

„Taffel Ketchup balls“ 60 g*28

4750024101318

„Taffel Nacho cheese balls“ 200 g*15 extr.

4750024401104

„Taffel Nacho cheese balls“ 280 g*12 extr.

4750024101424

„Taffel Nacho cheese balls“ 60 g*28 extr.

4750024401043

„Taffel Sourcream&onion balls“ 200 g*15 extr.

4750024101110

