„LÖFBERGS“ ŽAIDIMO
„ĮKVĖPK SAVE POILSIUI”
TAISYKLĖS
Bendrosios taisyklės
1. SIA „Löfbergs Baltic“ organizuojamas žaidimas „Įkvėpk save poilsiui“ vyksta nuo 2018
m. spalio 22 d. iki gruodžio 15 d. (imtinai).
2. Žaidimo organizatorius – SIA „Löfbergs Baltic“. Žaidimo vykdytojai: UAB „VRS WPI
Vilnius“ ir SIA „Löfbergs Baltic“.
3. Norint dalyvauti ir laimėti žaidimo prizus, akcijos metu bet kuriame prekybos centre,
esančiame Lietuvos teritorijoje, reikia pirkti bet kurios LÖFBERGS maltos arba pupelių
kavos pakuotę, išsaugoti pirkimo čekį ir registruotis užpildant registracijos formą
tinklapyje www.lofbergszaidimas.lt.
4. Apie laimėjimus organizatorius praneš telefonu arba el. paštu, kuriuos dalyvis nurodė
registruodamasis tinklapyje www.lofbergszaidimas.lt.
5. Laimėtojai taip pat bus skelbiami LÖFBERGS svetainėje www.lofbergszaidimas.lt.
6. Žaidime užregistruotą pirkimo čekį būtina saugoti iki žaidimo pabaigos.
7. Čekyje būtinai turi būti nurodytas pirktos kavos pavadinimas ir data. Tik toks čekis
dalyvauja žaidime.
8. Informacija apie žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.lofbergszaidimas.lt.
9. Kontaktai pasiteiravimui: info@lofbergs.lt
Žaidimo prizai
1. Pagrindinis žaidimo prizas – dovanų kuponas savaitgaliui dviems Vytautas Mineral SPA
komplekse Birštone. Prizą sudaro dvi nakvynės dviems asmenims su pusryčiais ir
pietumis arba vakarienėmis bei viena romantiška vakariene. Į dovanų kuponą taip pat
įskaičiuotos įvairios gydomosios ir atpalaiduojamosios procedūros bei poilsis mineralinio
vandens baseinių ir pirčių erdvėje.
Kuponas galios 6 mėnesius. Viešnagės datą išsirinks pats prizo laimėtojas.
2. Taip pat žaidime galima laimėti:
•

100 kilogramų kavos „Löfbergs Medium Roast In Cup“. Kiekvieną savaitę bus
išrenkama po 12 laimėtojų, kurių kiekvienas laimės po 1 kilogramą kavos. Paskutinę
žaidimo savaitę bus išrinkta 16 laimėtojų.

Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo AKTU.
Prizų išvaizda gali skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pavaizduotų objektų.
Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę pakeisti bet kurį prizą į kitą analogišką ne
mažesnės vertės prizą.
7. Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakinga SIA „Löfbergs
Baltic“.
3.
4.
5.
6.

Žaidimo eiga
1. Galimybę laimėti SIA „Löfbergs Baltic“ žaidimo prizus turi visi pirkėjai, teisingai
užsiregistravę tinklapyje www.lofbergszaidimas.lt, ir išsaugoję pirkimo čekį.

2. Registruojantis LÖFBERGS tinklapyje www.lofbergszaidimas.lt, reikia užpildyti
žaidimo anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją
patvirtinantis pranešimas.
3. Registruotis žaidimui galima nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2018 m. gruodžio 15 d.
(imtinai).
4. Kavos laimėtojai internetinėje svetainėje skelbiami vieną kartą per savaitę –
pirmadieniais iki 12 val. Prizų laimėtojai atrenkami atsitiktinės atrankos būdu pasibaigus
savaitei (po sekmadienio 24 val.)
5. Didžiojo prizo laimėtojas bus atrinktas atsitiktinės atrankos būdu. Jis paaiškės ir bus
paskelbtas gruodžio 17 d.
6. Žaidime dalyvauja tik akcijos laikotarpiu pirktos kavos čekiai. Užregistruotas kavos
pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
7. Akcijos organizatoriai neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl
registracijos tvarkos nesilaikymo.
8. Apie laimėjimus organizatorius praneš telefonu arba el. paštu, kuriuos dalyvis nurodė
registruodamasis tinklapyje www.lofbergszaidimas.lt.
9. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio akcijos taisykles atitinkančio kasos čekio,
žaidimo organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrinks kitą prizo laimėtoją.
10. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
Prizų įteikimas
1. Kava laimėtojams bus siunčiama paštu. Dėl pagrindinio prizo su laimėtoju bus susisiekta
asmeniškai ir suderintos visos prizo įteikimo procedūros.
2. Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti pagrindinio prizo, negali pateikti žaidimo taisykles
atitinkančio čekio, arba jei kyla įtarimų dėl čekio tikrumo, prizas laimėtojui
neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
3. Dalyvių išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu (kelionės išlaidos ir pan.), neatlyginamos.
4. Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami SIA „Löfbergs Baltic“.
Žaidimo sąlygos
1. Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
2. Su vienu kasos čekiu registruotis žaidimui galima tik vieną kartą. Žaidime dalyvauja tik
čekiai, įrodantys, kad kava buvo pirkta nuo spalio 22 d. iki gruodžio 15 d. (imtinai).
Atsiimdamas pagrindinį prizą, laimėtojas privalo pateikti tą kasos čekį, kurio numeris ir
data buvo nurodyti registruojantis žaidime.
3. Kilus įtarimams dėl pateiktų čekių, jų tikrumo bei žaidimo taisyklių atitikimo, organizatorius
turi teisę atlikti šių čekių, jų tikrumo ar atitikimo tyrimą. Atliekant tyrimą, organizatorius turi
teisę samdyti ekspertus ar skirti ekspertizę savo nuožiūra. Jei dėl čekio tikrumo atliekama
ekspertizė, prizo įteikimas laimėtojui yra sustabdomas iki ekspertizės pabaigos.
4. Nustačiusi čekio padirbinėjimo ar klastojimo atvejus, SIA „Löfbergs Baltic“ turi teisę
kreiptis į teismą LR įstatymų nustatyta tvarka.
5. Čekiai laikomi neatitinkančiais šio žaidimo taisyklių ir prizai dalyviams neįteikiami, jei
aptinkami šie pažeidimai:
•
Čekis yra aprašinėtas arba kitaip stipriai pažeistas ir tai trukdo įžiūrėti užrašus.
•
Čekis yra padirbtas arba suklastotas.
•
Čekyje nenurodytas pirktos kavos pavadinimas, nurodyta tik kaina.
•
Kiti galimi padirbimo atvejai.

6. Čekis nelaikomas neatitinkančiu žaidimo taisyklių, jeigu jo išorinės pusės mechaninis
apgadinimas ar sulankstymas netrukdo perskaityti jo atspausdinimo datos, numerio ir jame
užfiksuotų pirkinių pavadinimų.
7. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai
viešai.
8. Žaidime negali dalyvauti SIA „Löfbergs Baltic“, UAB „VRS WPI Vilnius“ darbuotojai ir jų
šeimų nariai.
9. Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka, kad žaidimo organizatoriai ir vykdytojai tvarkytų ir
naudotų jų asmens duomenis, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių
sprendimų. Asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmens
duomenys bus saugomi tris mėnesius po žaidimo pabaigos. Pasibaigus numatytam terminui
asmens duomenys bus sunaikinti.

