1. Loteriją užsakė: „Reckitt Benckiser Poland S.A“, įmonės registracijos numeris
5310005448, juridinis adresas: 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Ul.Okunin 1,
Lenkija.
2. Loterijos organizatorius: UAB „BIG IDEA LT“, įmonės kodas 302344405, Vokiečių
g. 26 LT-01130, Vilnius, Lietuva. Loterijos eigą nustato loterijos organizatoriai.
Visi loterijos dalyviai privalo laikytis taisyklių.
3. Loterijos teritorija: bet kuri parduotuvė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,
kurioje platinami loterijos produktai.
4. Loterijos laikotarpis: loterijos pradžia – 2018 m. rugpjūčio 27 d., loterijos
pabaiga – 2018 m. lapkričio 7 d. Laikas, per kurį galima nusipirkti loterijos
produktus ir pateikti paraišką dalyvauti loterijoje, yra nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d.,
00:01 val., iki 2018 m. lapkričio 6 d., 23:59 val.
5. Loterijos produktai: bet kurie du „Calgon“, „Finish“, „Cillit Bang“, „Harpic“, „Air
Wick“ arba „Vanish“ produktai.
6. Loterijos produktų skaičius, kurį įsigijus bus galima dalyvauti loterijoje, priklauso
nuo pagrįstos paklausos ir nebus ribojamas. Loterijos produktai gali būti
parduodami taip pat prieš ir po 5 skyriuje nurodytų laikotarpių, tačiau tada jų
pirkimas nesuteikia teisės dalyvauti loterijoje.
7. Loterijos dalyvių skaičius iš anksto nėra žinomas, tačiau tikimasi, kad loterijoje
dalyvaus 1 000 (vienas tūkstantis) dalyvių. Iš jų bus išrinkti 106 nugalėtojai.
Galimybė laimėti momentinėje loterijoje yra apytikriai 100: 1000, o tikimybė
laimėti pagrindinį prizą yra 6: 1000.
8. PRIZAI:
8.1. Bendra prizinio fondo vertė yra 3520 EUR (trys tūkstančiai penki šimtai
dvidešimt eurų), įskaitant PVM.
8.2. MOMENTINĖS LOTERIJOS PRIZAS: 80 dovanų kuponų, kurių vertė
20 EUR.
8.3. PAGRINDINIAI PRIZAI: visi dalyviai, užregistruoti pagal šių Taisyklių 12
punktą, kurie nelaimėjo 20 EUR (dvidešimties eurų) vertės dovanų kupono
momentinėje loterijoje, toliau dalyvauja loterijoje dėl pagrindinio prizo.
Pagrindiniai prizai yra 3 IKEA dovanų kuponai, kurių kiekvieno vertė siekia
500 EUR (penkis šimtus eurų) arba 2 vnt. profesionalaus buto valymo
paslaugų Vilniuje, kurių vertė yra apie 210 EUR (du šimtai dešimt eurų).

8.3.1.

Profesionalaus buto valymo paslaugą Vilniuje sudaro: iki 60 kvadratų

buto langų, san mazgų, virtuvės įskaitant orkaites , gartraukius , šaldytuvą
, kambarių, šviestuvų, grindų ir pagal poreikį sienų valymas.

9

LAIMĖTOJO NUSTATYMAS:

9.1 Norėdami dalyvauti loterijoje ir laimėti prizą, dalyviai turi vienu metu (vienas
kvitas) įsigyti bet kuriuos du „Calgon“, „Finish“, „Cillit Bang“, „Harpic“, „Air Wick“
arba „Vanish“ produktus bet kurioje parduotuvėje visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje, nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. iki 2018 m. lapkričio 7 d. Būtina išsaugoti
originalų pirkimo kvitą, kuris bus loterijos produktų pirkimo įrodymas, ir kuris turi
būti užregistruotas nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d., 00:01 val., iki 2018 m. lapkričio
7 d. 23:59 val. (registracija prieš arba po šio laiko bus laikoma negaliojančia ir
kvitas nedalyvaus prizų traukime), užpildant registracijos formą svetainėje
www.valykiteirlaimekite.lt.
9.2 Anketoje reikia nurodyti vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį, dalyvio telefono
numerį

ir

el.

pašto

adresą.

Registracija

interneto

svetainėje

www.valykiteirlaimekite.lt yra nemokama.
9.3 Dalyvis prisiima visą atsakomybę už teisingos informacijos pateikimą, jos
registravimo tikslumą ir galimas klaidas.
9.4 Vienas asmuo gali dalyvauti ir laimėti keletą kartų, jei dar kartą perka loterijos
produktus ir registruoja naują pirkimo kvitą, ir taip padidina laimėjimo galimybes.
9.5 Jei loterijos dalyvis bando užregistruoti jau užregistruotą pirkimo kvitą, taip
mėgindamas padidinti savo laimėjimo galimybes, loterijos organizatoriai pasilieka
teisę neinformuoti loterijos dalyvio apie kvito unikalumą ir atšaukia registraciją,
taip užtikrindami, kad registracija atitiktų lygybės ir sąžiningo dalyvavimo
principus.
9.6 Pirkimo kvite turi būti aiškiai nurodyta kokie loterijos produktai buvo įsigyti. Jei
informacijos nepakanka, reikalingas tikslus apskaitos kvitas su nurodytu loterijos
produktų pavadinimu arba tiksliu loterijos produktų pavadinimu užrašytu kitoje
kvito pusėje ir pasirašytas pardavėjo (su parašo šifravimu).
10 LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:
10.1

Dalyvis, užsiregistravęs interneto svetainėje www.valykiteirlaimekite.lt, gaus

virtualią momentinę kortelę, skirtą dalyvauti momentinėje loterijoje. Ar laimėti
pavyko bus matoma nutrynus visus gautos kortelės langelius.

10.2

Laimėjusių ir nelaimėjusių kortelių pavyzdžius žr. Priede Nr. 1.

10.3

Momentinės loterijos taisyklės:
10.3.1 Nuo 2018 m. rugpjūčio 28 d., 00:01 val., iki 2018 m. lapkričio 6 d., 23:59
val., bus nustatyti du 20 eurų vertės dovanų kuponų laimėtojai (00:0123:59).
10.3.2 Visi dalyviai, kurie registravosi nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. iki 2018 m.
lapkričio 7 d., ir kurie nelaimėjo momentinės loterijos prizų, dalyvaus
pagrindinių prizų traukime – 3 vnt. 500 EUR (penkių šimtų eurų) vertės
IKEA dovanų kortelių ir

2 vnt. profesionalaus buto valymo paslaugų

Vilniuje, kurių vertė yra apie 210 EUR (du šimtai dešimt eurų).
10.4

Be to, bus traukiami visi neišdalinti momentinės loterijos prizai.

10.5

Visi prizai bus traukiami adresu UAB „BIG IDEA LT“, Vokiečių g. 26 LT-

01130, Vilnius. Pagrindinio prizo traukimas vyks 2018 m. lapkričio 8 d d., 17.00
val.
10.5.1 Jei dalyvis laimi momentinėje loterijoje 20 EUR (dvidešimt eurų, 00
centų) vertės dovanų kortelę, jo dalyvavimas loterijoje baigiasi, o prizą
galima atsiimti pagal šių Taisyklių 13 punktą.
10.5.2 Jei dalyvis nelaimi momentinės loterijos prizo, jis toliau dalyvauja
loterijoje dėl pagrindinių prizų, kuriuos gali pasirinkti pats (IKEA dovanų
kortelė arba profesionalios buto valymo paslaugos).
10.5.3 5 (penki) atsarginiai laimėtojai bus traukiami dėl kiekvieno iš pagrindinių
prizų. Atsarginiai laimėtojai bus registruoti protokole, tačiau nebus
skelbiami. Atsarginiai laimėtojai turės teisę gauti prizą tokia tvarka, kuria
jie buvo ištraukti. Laimėtojai bus nustatomi atsitiktine tvarka naudojant
kompiuterio programą.
11 LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS:
11.1

Informacija apie laimėjimą momentinėje loterijoje bus rodoma iškart po

dalyvavimo, interneto svetainėje www.valykiteirlaimekite.lt.
11.2

Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas 2018 m. lapkričio 8 d.

11.3

Loterijos organizatoriai susisieks su loterijos laimėtojais per tris dienas po

laimėjimo, dalyvio nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.

11.4

Dalyvaudami loterijoje dalyviai patvirtina, kad loterijos organizatorius ir

„Reckitt Benckiser Poland S.A.“ gali naudoti jų duomenis loterijos laimėtojų
nustatymui ir paskelbti juos www.valykiteirlaimekite.lt.
12 PRIZŲ ATSIĖMIMAS:
12.1

Tam, kad atsiimtų prizą, laimėtojas turi atvykti į UAB „BIG IDEA LT“ biurą,

esantį adresu Vokiečių g. 26, Vilnius. Laimėtojai galės atsiimti savo prizą
pateikdami asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar
vairuotojo pažymėjimą) ir pirkimo įrodymą.
12.2

Pirkimo įrodymas: Loterijos produktų pavadinimas, atitinkamas numeris

pirkimo patvirtinimo dokumente, kuris turi būti toks pat, kaip ir registruotame
pirkimo kvite, kuris laimėjo loterijoje, ir loterijos produktų pirkimas nuo 2018 m.
rugpjūčio 27 d. iki 2018 m. lapkričio 7 d., laikantis šios loterijos sąlygų.
12.3

Jei loterijos laimėtojai negali pateikti šiose Taisyklėse nurodytų loterijos

produktų įsigijimo įrodymų arba šiuose dokumentuose esanti informacija
neatitinka tos, kurią registravo loterijos laimėtojai, prizas nebus išduotas.
12.4

Jei laimėtojui atsiimant prizą registruoto kvito ir laimėjusio kvito patvirtinimo

numeriai nesutampa, tikslus pateikto pirkimo įrodymo skaičius, t. y. simbolių seka
ir derinys neatitinka, pirkimo patvirtinimo dokumento numeryje nėra tiksliai tų
pačių simbolių, pridėti papildomi simboliai arba kai kurie simboliai pakeisti
panašiais, o kampanijos organizatoriai įtaria mėginimą sukčiauti, kampanijos
organizatorius pasilieka teisę neatiduoti prizo.
12.5

Loterijos laimėtojas gali susisiekti su loterijos organizatoriais telefono numeriu

+370 687 72292 darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val. ir susitarti dėl prizo
atsiėmimo, tačiau ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 7 d.
12.6

Jei pagrindinis laimėtojas neatsiims prizo per 20 dienų, jis tą prizą praras.

12.7

Gavę laimėtus prizus, loterijos laimėtojai ir loterijos organizatoriai pasirašo

prizo priėmimo ir perdavimo aktą. Gavęs prizą ir pasirašęs priėmimo ir perdavimo
aktą, laimėtojas negali kreiptis į loterijos organizatorius su pretenzijomis dėl prizo.
13 Loterijos dalyvis turi teisę iki 2018 m. gruodžio 7 d. pateikti raštiškas pretenzijas
dėl loterijos UAB „BIG IDEA LT“, Vokiečių g. 26 LT-01130, Vilnius, Lietuva. Visos
pretenzijos bus svarstomos, o atsakymas dalyviui bus pateiktas per 15
kalendorinių dienų nuo rašytinės paraiškos gavimo dienos.

14 Draudimas dalyvauti: UAB „BIG IDEA LT“ ir „Reckitt Benckiser Poland S.A“
darbuotojai negali dalyvauti loterijoje.
15 Visos loterijos sąlygos pateikiamos interneto svetainėje www.valykiteirlaimekite.lt.

Priedas Nr. 1.
Laimėjusios kortelės pavyzdys (kai kortelėje yra 3 tokie patys produktai)

Pralaimėjusios kortelės pavyzdys (kai kortelėje nėra 3 tokių pačių produktų)

