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Prekių loterijos „Pirk INGMAN ir laimėk!“ sąlygos 

 

1. PREKIŲ PLATINTOJAS IR LOTERIJOS ORGANIZATORIUS 

UAB „Unilever Lietuva Distribucija“, įmonės registracijos numeris 302934651, įmonės kodas: 

LT100007346412, juridinis adresas: Skuodo g. 28, LT 89-100 Mažeikiai, Lietuva. 

 

2. LOTERIJOS VIETA 

Loterija vyks visose parduotuvėse Lietuvos teritorijoje, kuriose galima rasti, prekių loterijos „Pirk 

INGMAN ir laimėk!“ reklaminės medžiagos. 

 

3. LOTERIJOS LAIKAS 
Prekių loterija vyksta nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (arba kol prekyboje yra loterijos 

prekių, bet ne ilgiau negu iki 2020 m. rugsėjo 30 d.).   

4. PREKIŲ LOTERIJOJE DALYVAUJANČIOS PREKĖS 

Dalyvaujant prekių loterijoje būtina įsigyti šias prekes su specialiu loterijos dizainu ir nuoroda – „Kas 5-

tas laimingas! BONUS“ geltoname fone:  

 INGMAN Caramel 120 ml 

 
 

 arba INGMAN Vanilla 120 ml 

 
 

 

Ant kas penkto ledų pagaliuko yra užrašas „INGMAN“ ir ledų simbolis. 

Pavyzdys: 

 
Ant kitų ledų pagaliukų yra šis simbolis „.“. 

 
 

 



5. DALYVAVIMO PREKIŲ LOTERIJOJE REIKALAVIMAI 

5.1. Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurie nuolatos gyvena Lietuvos Respublikoje, išskyrus 

UAB „Unilever Lietuva Distribucija“ darbuotojus bei jų šeimos narius. 

5.2. Norintieji dalyvauti loterijoje nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. turi įsigyti kurį nors 

loterijoje nurodytą produktą bet kurioje mažmeninės prekybos vietoje Lietuvoje, kurioje jie parduodami. 

Jeigu ant ledų pagaliuko yra užrašas „INGMAN“ ir pažymėtas ledų simbolis, dalyvis šį pagaliuką turi 

išsaugoti iki prizo gavimo dienos. 

Iškilus neaiškumams prašome rašyti el. Paštu: Gintare.Balseviciute@unilever.com 

 

6. PRIZO GAVIMAS 

6.1. Norėdamas atsiimti prizą dalyvis iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (arba kol loterijos prekės yra prekyboje, 

bet ne vėliau negu iki 2020-09-30) turi iškeisti loterijos ledų pagaliuką su užrašu „INGMAN“ ir nupieštu 

ledų simboliu į akcijos ledus INGMAN Vanilla 120 ml. 

 
6.2. Prizas dalyvio prašymu nekeičiamas ir jo vertė nekompensuojama pinigais 

6.3. Dalyvis keičia loterijos ledų pagaliuką su užrašu „INGMAN“ ir nupieštu ledų simboliu į prizą. 
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