
2020 02 10 

Reklaminio žaidimo „Pirkite MAGNUM ledų ir laimėkite!“ taisyklės 

 

1. ŽAIDIMO PREKIŲ PLATINTOJAS 

UAB „Unilever Lietuva Distribucija“, įmonės kodas 302934651, PVM kodas: LT100007346412, 

juridinis adresas: Skuodo g. 28, Mažeikiai, 89100, Lietuva. 

2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS 

RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas 211884470, PVM kodas: LT290068468117, 

buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, 47184, Lietuva. 

3. ŽAIDIMO VYKDYMO VIETA 

Žaidimas vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose “Maxima” prekybos tinklo 

parduotuvėse, kuriose prekiaujama Žaidimo prekėmis, ir internetinėje parduotuvėje BARBORA. 

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ 

Žaidimas vyksta nuo 2020 05 26 iki 2020 06 22 (imtinai). Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki 

šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime. 

5. ŽAIDIME DALYVAUJANČIOS PREKĖS 

Norint dalyvauti Žaidime būtina įsigyti bent 1 (vieną) Žaidimo prekę – valgomuosius ledus MAGNUM. 

6. PRIZŲ FONDAS 

4 (keturi) miesto dviračiai, kurių kiekvieno vertė yra 469 eur.     

Iš viso prizų fonde yra 4 (keturi) prizai, bendroji prizų vertė – 1876 eur.  

Laimėtas prizas dalyvio prašymu negali būti pakeistas jokiu kitu prizu ir jo vertė nekompensuojama 

pinigais. 

7. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS 

 Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, išskyrus RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas ir UAB “Unilever 

Lietuva Distribucija” darbuotojus bei jų šeimos narius. 

 Norint dalyvauti Žaidime laikotarpiu nuo 2020 05 26 iki 2020 06 22 (imtinai) bet kurioje LR 

teritorijoje esančioje „Maxima“ tinklo parduotuvėje, kur prekiaujama Žaidimo prekėmis, arba 

internetinėje parduotuvėje BARBORA reikia įsigyti bent 1 (vieną) Žaidimo prekę – valgomuosius 

ledus MAGNUM, išsaugoti prekės pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą ir užregistruoti dalyvavimui 

Žaidime.  

 Žaidimo prekės pirkimo kvitų/sąskaitų faktūrų registracija dalyvavimui Žaidime galima nuo 2020 

05 26 iki 2020 06 22 (imtinai), užpildant registracijos anketą tinklalapyje www.unileverloterijos.lt  

 Registracijos anketoje reikia įrašyti: dalyvio vardą, dalyvio pavardę, dalyvio telefono numerį, 

Žaidimo prekės pirkimo kvito/sąskaitos faktūros numerį.  

Tam, kad užtikrintų tikslias ir nesikartojančias registracijas dalyvavimui Žaidime bei siekiant 

išvengti duomenų dubliavimosi, taip pat tam, kad būtų tiksliai nustatytas Žaidimo laimėtojas, 

patikrintas dalyvavimo Žaidime teisėtumas ir informuota apie laimėtą prizą, Žaidimo 

http://www.unileverloterijos.lt/


organizatorius prašo nurodyti dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį ir pirkimo kvito/sąskaitos 

faktūros numerį.  

 Žaidimo prekės pirkimo kvitą/sąskaitą faktūrą reikia išsaugoti ne trumpiau kaip iki 2020 07 20 

kaip dalyvavimo Žaidime įrodymą, taip užsitikrinant teisę į laimėtą prizą laimėjimo atveju. 

 Jei Žaidimo dalyvis Žaidimo laikotarpiu “Maxima” tinklo parduotuvėse arba interenetinėje 

parduotuvėje BARBORA kelis kartus perka Žaidimo prekes, jis gali kelis kartus registruotis 

Žaidime, atskirai registruodamas kiekvieną MAGNUM ledų pirkimo kvitą/sąskaitą faktūrą. 

 Jei vieno pirkimo metu (vienas pirkimo kvitas/viena sąskaita faktūra) įsigyjami keli Žaidimo 

produktai, Žaidime galima registruotis tik vieną kartą. 

 Jau užregistruoti prekės pirkimo kvitai/sąskaitos faktūros pakartotinai dalyvavimui Žaidime negali 

būti registruojami. Jei vienas pirkimo kvito/sąskaitos faktūros numeris yra registruojamas kelis 

kartus, galiojančiu laikomas tas pirkimo kvito/sąskaitos faktūros numeris ir jo siuntėjas, kuris 

buvo užregistruotas pirmas. 

8. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

2020 06 23 11.00. val. iš visų gautų registracijų programinės įrangos “Premium” pagalba bus nustatyti 4 

(keturi) prizų laimėtojai.  

Nustatant laimėtojus nustatomi ir 2 (du) papildomi rezerviniai prizų laimėtojai tam atvejui, jei 

pagrindiniai laimėtojai negalėtų įrodyti savo dalyvavimo Žaidime arba jų registracija neatitiktų šių 

Žaidimo taisyklių. Atsarginiai laimėtojai bus įrašyti į protokolą, bet nebus viešai paskelbti. 

9. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS 

Prizų laimėtojų sąrašas bus paskelbtas tinklalapyje www.unileverloterijos.lt per 2 (dvi) darbo dienas po 

laimėtojų nustatymo. 

Žaidimo organizatorius per 3 (tris) darbo dienas po laimėtojų nustatymo susisieks su Žaidimo laimėtojais, 

skambindamas jiems arba nusiųsdamas SMS registracijoje į Žaidimą nurodytu telefono numeriu. 

10. PRIZŲ ATSIĖMIMAS 

Norint gauti laimėtą prizą iki 2020 07 20 laimėtojas turės pateikti Organizatoriui asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą ir laimėjusį Žaidimo prekės pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą. Pirkimo 

kvite/sąskaitoje faktūroje turi būti matomas pirkimo kvito/sąskaitos faktūros numeris, atitinkantis 

užregistruotą pirkimo kvito/sąskaitos faktūros numerį, Žaidime dalyvaujančios prekės pavadinimas 

MAGNUM ir kvito/sąskaitos faktūros data turi būti laikotarpiu nuo 2020 05 26 iki 2020 06 22. Jei 

laimėtojas negalės pateikti šiose taisyklėse minėtų tapatybę ir pirkimą patvirtinančių dokumentų, arba 

šiuose dokumentuose minėta informacija nesutaps su registracijos į Žaidimą metu pateiktais duomenimis, 

prizas nebus išduodamas.  

Visiems laimėtojams prizai bus siunčiami Organizatoriaus sąskaita. Gavę prizą laimėtojai arba jų atstovai 

pasirašo, patvirtindami gavimą. Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus 

naudojant prizus. 

Prizai, kurių laimėtojai neatsiims iki 2020 07 20, liks prekių  platintojo UAB „Unilever Lietuva 

Distribucija“ nuosavybė. 

11. PRETENZIJOS IR JŲ NAGRINĖJIMAS 



Žaidimo dalyvis turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Žaidimo eigos iki 2020 07 20, išsiųsdamas rašytinį 

pareiškimą elektroniniu paštu infolt@ppd.lv. Pretenzijos bus išnagrinėtos ir per 15 kalendorinių dienų 

nuo rašytinio pareiškimo gavimo dienos į jas bus atsakyta.  

 

12. KITA INFORMACIJA 

 Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis registruodamasis jame dalyvauti, 

asmuo automatiškai patvirtina, kad Žaidimo Organizatoriai gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio 

asmens duomenis organizuodami Žaidimą, t.y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, 

įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis 

asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys 

naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu. 

Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo Organizatorių tvarkomais jo asmens duomenimis 

ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo Organizatoriai privalo pateikti dalyviui 

informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. 

Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių 

duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime. 

 Žaidimo Organizatorių ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Žaidimo 

taisyklėse. Informacija apie Žaidimą, kurią galima rasti reklaminėje medžiagoje, yra tik 

informacinio pobūdžio. 

 Visa informacija apie Žaidimą teikiama tel. 864316618 arba el. paštu: infolt@ppd.lv 

 

 

 

 

 


