2021-05-14
Prekių loterijos „Pirk 2 Aptamil produktus* ir laimėk kas savaitę!” taisyklės
1. LOTERIJOS PREKIŲ PLATINTOJAS
SIA „NUTRICIA”, įmonės kodas: 40103070928, juridinis adresas: Gustava Zemgala gatve 74, Riga,
LV-1039, Latvia.
2. LOTERIJOS ORGANIZATORIUS
RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas 211884470, PVM kodas:
LT290068468117, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva.
3. LOTERIJOS VYKDYMO VIETA
Prekių loterija vykdoma UAB „Barbora“, įmonės kodas 302908069, el. parduotuvėje www,barbora.lt.
4. LOTERIJOS TRUKMĖ
Nuo 2021-06-08 - 2021-06-28 (imtinai).
5. PRIZAI
15 vnt. – lagaminas „Samsonite Dream Rider“ + Aptamil produktų rinkinys, vertė 123,36 eur.
Aptamil produktų rinkinį sudaro 4 vnt. Aptamil 3 (800 g) arba 4 vnt. Aptamil 4 (800 g), priklausomai
nuo laimėtojo pasirinkimo.
Laimėto prizo vertė dalyvio prašymu nekompensuojama pinigais.
6. DALYVAVIMO TAISYKLĖS
• Loterijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos
Respublikos teritorijoje, išskyrus RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, UAB „Barbora“ ir
SIA „NUTRICIA” darbuotojus bei jų šeimos narius.
• Tam, kad galėtų dalyvauti loterijoje, dalyvis turi laikotarpiu nuo 2021-06-08 - 2021-06-28
(imtinai) vieno pirkimo metu el. parduotuvėje www.barbora.lt įsigyti mažiausiai 2 (dvi) loterijos
prekes - 2 (du) Aptamil produktus*.
* Detalus loterijos prekių, kurias įsigijus galima dalyvauti loterijoje, sąrašas pateikiamas šių
Taisyklių priede Nr. 1.
• Bet kuris įsigijęs mažiausiai 2 (du) loterijos produktus asmuo automatiškai užregistruojamas
dalyvavimui loterijoje. Papildoma registracija nereikalinga.
• Jei loterijos dalyvis loterijos laikotarpiu kelis kartus pirko loterijos produktus (kiekvieną kartą
mažiausiai 2 (du)), jis automatiškai vis registruojamas dalyvavimui loterijoje kiekvieno pirkimo
metu.
7. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
• Loterijos dalyvių registraciją ir prizų laimėtojų nustatymą užtikrina www.barbora.lt
• Prizų laimėtojų nustatymo grafikas:
Laikotarpis, kurio
metu atlikti pirkimai Laimėtojų
Eil.
dalyvauja laimėtojų nustatymo
Nr.
nustatyme
data
Prizas ir jų kiekis
1

2021-06-08 00:00 –
2021-06-14 23:59
2021-06-15

5 vnt. - lagaminas „Samsonite Dream Rider“
Aptamil 3 arba Aptamil 4 produktų rinkinys

+

2
3

2021-06-15 00:00 –
2021-06-21 23:59
2021-06-22
2021-06-22 00:00 –
2021-06-28 23:59
2021-06-29

5 vnt. - lagaminas „Samsonite Dream Rider“
Aptamil 3 arba Aptamil 4 produktų rinkinys
5 vnt. - lagaminas „Samsonite Dream Rider“
Aptamil 3 arba Aptamil 4 produktų rinkinys

+
+

• Kiekvieno laimėtojų nustatymo metu bus papildomai nustatoma po vieną atsarginį laimėtoją
kiekvienam prizui tam atvejui, jei dėl nuo loterijos organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių
pirminiai laimėtojai atsisakytų/netektų teisės gauti prizą. Atsarginiai laimėtojai bus įrašyti į
protokolą, bet nebus paskelbti.
8. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS
• Prizų laimėtojai bus paskelbti svetainėje www.aptaclub.lt per 7 (septynias) dienas po kiekvieno
laimėtojų nustatymo.
9. PRIZO ATSIĖMIMAS
• Akcijos rengėjai per 10 (dešimt) dienų po kiekvieno laimėtojų nustatymo susisieks su loterijos
laimėtojais, skambindami jiems arba nusiųsdami SMS su informacija apie prizo įteikimo sąlygas
telefono numeriu, gautu iš www.barbora.lt po to, kai laimėtojai suteiks leidimą www.barbora.lt
perduoti jų kontaktinius duomenis loterijos organizatoriui. Laimėtojai turės galimybę patys
susisiekti su loterijos organizatoriumi telefonu: 864316618 darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00
val. arba el. paštu: infolt@ppd.lv ir susitarti dėl prizo gavimo. Prizus bus galima atsiimti RAB
„PPD Marketinga Pakalpojumi“ filiale, įmonės kodas 211884470, buveinės adresas:
Raudondvario pl. 101, Kaunas.
• Prizą gali atsiimti ir laimėtojo atstovas, pateikdamas laimėtojo atstovavimą patvirtinančius
dokumentus.
• Gavę prizą laimėtojai arba jų atstovai pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą, patvirtindami
prizo gavimą.
• Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2021-07-27 (imtinai) liks prekių platintojo SIA „NUTRICIA”
nuosavybėje.
11. PRETENZIJOS IR JŲ NAGRINĖJIMAS
Loterijos dalyvis turi teisę išreikšti pretenzijas dėl loterijos eigos iki 2021-07-27, nusiųsdamas
raštišką pareiškimą el. paštu: infolt@ppd.lv. Pretenzijos bus išnagrinėtos ir per 15 kalendorinių
dienų nuo raštiško pareiškimo gavimo dienos loterijos dalyviui bus pateiktas atsakymas.
12. 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.
Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie loteriją, yra tik informacinio pobūdžio.
• Loterijos organizatorius neprisiima atsakomybės už laimėtų prizų neįteikimą tais atvejais, kai su
loterijos laimėtojais nepavyksta susisiekti dėl nuo organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.
• Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui,
transporto išlaidos ar išlaidos už telefoninius pokalbius, nėra padengiamos.
• Loterijos organizatorius neatsako už prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant
prizą.

• Loterijos dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą loterijoje bet kuriame jos vyksmo etape, pateikęs
raštišką prašymą ir nurodęs konkrečios loterijos pavadinimą bei vykdymo periodą.
• Sutikdamas gauti laimėtą prizą, dalyvis automatiškai patvirtina, kad loterijos organizatoriai gali
rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais, t.y.
laimėtojų paskelbimui interneto svetainėje, prizų įteikimui, mokesčių apskaičiavimui,
sumokėjimui ir deklaravimui. Pagrindinis asmens duomenų apdorojimo tikslas – laimėtojams
įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šios loterijos metu.
• Loterijos laimėtojas turi teisę susipažinti su loterijos organizatoriaus tvarkomais jo asmens
duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o loterijos organizatorius privalo pateikti
laimėtojui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
nuostatomis.
• Jei laimėtojas nesutinka pateikti loterijos vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su
tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės gauti prizą.
• Papildoma informacija apie loteriją teikiama tel.: 864316618 arba el. paštu: infolt@ppd.lv

Priedas Nr. 1
Loterijos prekės - Aptamil produktai, kurių įsigijimas suteikia teisę dalyvauti loterijoje
EAN
4008976021353
4008976528494
4752047000074
4008976524144
4008976527190
5051594002975
5900852042850
4008976527206

Produkto pavadinimas
Aptamil 2 pieno miš. nuo 6 mėn. 800g
Aptamil 2 pieno miš. nuo 6 mėn. 400g
Aptamil 2 pieno miš. nuo 6 mėn. 2x200ml
Aptamil 2 pieno miš. nuo 6 mėn. 1,2kg
Aptamil 3 pieno gėr. nuo 1 m., 800g
Aptamil 3 pieno gėr. nuo 1 m., 200ml
Aptamil 3 pieno gėr. nuo 1 m., 1,2kg
Aptamil 4 pieno gėr. nuo 2 m., 800g

