
 

 

Prekių loterijos „Pirk ledus MAGNUM ir laimėk” taisyklės 

 

LOTERIJOS PREKIŲ PLATINTOJAS 

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

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

 

LOTERIJOS ORGANIZATORIUS 

UAB TOTEM PROMO, Įmonės kodas: 302652310, PVM mokėtojo kodas: 

LT100006306317, adresas: Subačiaus g. 23-6, LT-01300, Vilnius, Lietuva. 

 

LOTERIJOS VYKDYMO VIETA 

Loterija vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse, kur galima 

rasti loterijos reklamą bei įsigyti loterijos prekių – ledų MAGNUM.  

 

Loterija nevyksta šiose parduotuvėse:  

Aljansas „AIBĖ“, UAB, parduotuvės „AIBĖ“; 

Stilsena, UAB, parduotuvės „TAU“; 

Baltic Petroleum, UAB, degalinės „BALTIC PETROLEUM“; 

Viada LT, UAB, degalinės „VIADA“; 

Gelvybė, UAB, degalinės „Olerex“; 

Emsi, UAB, degalinės „EMSI“; 

Circle K Lietuva, UAB, degalinės „Circkle K“; 

Maxima LT, UAB, parduotuvės „MAXIMA“; 

Norfos mažmena, UAB, parduotuvės „NORFA“; 

Palink, UAB, parduotuvės „IKI“; 

RIMI Lietuva, UAB, parduotuvės „RIMI“; 

Lidl Lietuva, UAB, parduotuvės „LIDL“; 

Eiginta, UAB, parduotuvės „Šilas“; 

Kilminė, UAB, parduotuvės „Express Market“; 

Kesko Senukai Lithuania, UAB, parduotuvės „Senukai“ 

DEPO DIY LT, UAB, parduotuvės „DEPO“; 

Makveža, UAB, parduotuvės „MOKI VEŽI“; 

Gelsva, UAB, parduotuvės „VYNOTEKA“; 

ORLEN Lietuva, AB, degalinės „ORLEN“. 

 

 

 

LOTERIJOS TRUKMĖ 

Nuo 2022-09-01 – 2022-09-30 (imtinai) arba iki tol, kol bus nutrinamų kortelių prekybos 

vietose. Kortelių skaičius ribotas, dėl to loterija gali vykti ir trumpiau. 

Loterijos prekių – MAGNUM ledų taip pat bus galima įsigyti iki 2022-09-01 arba po 2022-

09-30, bet tai nesuteikia teisės dalyvauti loterijoje. 

 

PRIZAI 

10.000 vnt. – MAGNUM ledų.  

 



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

nekompensuojama pinigais. 

 

DALYVAVIMO TAISYKLĖS 

Loterijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus UAB „TOTEM promo“ filialo ir UAB 

“Unilever Lietuva distribucija” darbuotojus bei jų šeimos narius. 

Tam, kad galėtų dalyvauti loterijoje, dalyvis turi laikotarpiu nuo 2022-09-01– 2022-09-30 

(imtinai) bet kurioje loterijos vykdymo vietoje įsigyti loterijos prekę - bet kuriuos 

MAGNUM ledus ant pagaliuko.  

Dalyvis, nusipirkęs MAGNUM ledų ant pagaliuko, gaus nutrinamą kortelę, su kuria galės 

laimėti papildomą nemokamą porciją ledų MAGNUM. 
Su viena kortele galima laimėti tik vieną porciją ledų.  

 

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

Pirkėjas, nutrynęs loterijos kortelę ir radęs ledų simbolį, laimi nemokamą ledų porciją. 

 

PRIZO ATSIĖMIMAS IR VIETA 

Loterijos prizą galima atsiimti visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose 

parduotuvėse, kur galima rasti loterijos reklamą ir informaciją apie jos eigą bei įsigyti 

loterijos prekių – ledų MAGNUM. 
Norint atsiimti laimėtą prizą nemokamą ledų MAGNUM porciją,  būtina prekybos vietoje 

pateikti prekybos vietos darbuotojui laimingą loterijos kortelę ir ją iškeisti į nemokamą 

ledų porciją. 

9. PRETENZIJOS IR JŲ NAGRINĖJIMAS 

Loterijos dalyvis turi teisę išreikšti pretenzijas dėl loterijos eigos iki 2022-10-15, 

nusiųsdamas raštišką pareiškimą el. paštu: loterija@totem.lt. Pretenzijos bus išnagrinėtos 

ir per 15 kalendorinių dienų nuo raštiško pareiškimo gavimo dienos loterijos dalyviui bus 

pateiktas atsakymas.  

 

KITA INFORMACIJA 

Šiomis taisyklėmis loterijos organizatorius nustato prekių loterijos vykdymo tvarką ir visi 

dalyviai privalo laikytis šių taisyklių. Loterijos organizatorius nėra atsakingas už pasekmes, 

atsiradusias, jei loterijos dalyviai nesilaiko šių loterijos taisyklių. 

Loterijos organizatoriaus ir dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose loterijos 

taisyklėse. Esant loterijos taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose 

informacinėse ar internetinėse svetainėse – reikia vadovautis šiomis „Pirk ledus 
MAGNUM ir laimėk” taisyklėmis. 

Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti loteriją bet kuriuo metu, 

jeigu įvyktų esminis šių taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu 

atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Loterijos organizatorius apie visus 

pokyčius turi paskelbti nedelsiant internetinėje svetainėje www.unileverloterijos.lt 

Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti loterijos taisykles, jas viešai 

paskelbdamas www.unileverloterijos.lt. Esant žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos 

leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos 

internetinėje svetainėje paskelbtos loterijos taisyklės. 

Papildoma informacija apie loteriją teikiama tel.: +37064545565 arba el. paštu: 

loterija@totem.lt 

 


