Prekių loterijos „Pirk „Tchibo“ kavos ir laimėk!“ taisyklės
1. Loterijos prekių gamintojas yra „Tchibo Warszawa Sp. Z o.o.“, reg. kodas KRS
0000019739, juridinis adresas: Fabryczna g. 5, 00-446, Varšuva, Lenkija, toliau –
Gamintojas.
2. „Pirk „Tchibo“ kavos ir laimėk!” prekių loterija – tai vartotojų žaidimas (toliau tekste –
Loterija), kurį organizuoja RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi” filialas, reg.
kodas: 211884470, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, toliau – Loterijos organizatorius (rengėjas).
3. Loterijos teritorija – bet kuri prekybos vieta Lietuvoje, kurioje platinamos Loterijos
prekės. Loterijoje gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai.
4. Loterijos pradžios data – 2019 m. balandžio 1 d. Loterijos pabaigos data – 2019
m. gegužės 13 d. Registracijos į Loteriją laikotarpis – nuo 2019 m. balandžio 1
d. iki 2019 m. gegužės 12 d.
5. Loterijos prekė: bet kuris prekės ženklo TCHIBO kavos produktas, nurodytas šių
taisyklių priede Nr. 1.
6. Loterijos prekių skaičius, kurį įsigijus bus galima dalyvauti Loterijoje, remiantis pagrįsta paklausa, nebus ribojamas.
7. Loterijos prekės gali būti prekyboje ir prieš arba jau pasibaigus 4 punkte nurodytam
laikotarpiui, tačiau jų įsigijimas tuo metu nebesuteikia teisės dalyvauti Loterijoje.
8. Loterijoje negali dalyvauti RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi” filialo ir „Tchibo
Warszawa Sp. Z o.o.“ darbuotojai bei jų šeimos nariai. Jeigu nustatoma, kad
nurodytų įmonių darbuotojas / šeimos narys dalyvavo Loterijoje, prizas jam nebus
išduotas.
9. Norint dalyvauti Loterijoje ir bandyti laimėti prizą, nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki
2019 m. gegužės 12 d. reikia įsigyti bent vieną loterijos prekę bet kurioje prekybos
vietoje visoje Lietuvoje. Būtina išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo
kvitą) ir jį užregistruoti dalyvavimui Loterijoje:
•

siunčiant trumpąją žinutę numeriu 1337. Visas Loterijos dalyvio patiriamas teksto
pranešimo siuntimo išlaidas dengia pats dalyvis. Mokestis už SMS siuntimą –
0,29 EUR (įsk. PVM). Registracijos pranešimo tekstas turi būti pateiktas taip:

Tchibo Kvito numeris Vardas Pavardė Amžius Miestas
Pavyzdys: Tchibo 123456 Vardenis Pavardenis 54 Klaipeda
Vardas, pavardė rašomi be ilgųjų raidžių, dvigubų raidžių ar kitų simbolių. Nusiuntus tinkamai surinktą teksto pranešimą, dalyvis iškart gaus atsakymo
pranešimą apie dalyvavimą „Dekojame uz dalyvavima, prasome issaugoti pirkimo kvita iki loterijos pabaigos! Sekmes loterijoje!”, kuris yra registracijos patvirtinimas.
Loterijoje užsiregistravęs Loterijos dalyvis sutinka su jos taisyklėmis, su kuriomis
galima susipažinti svetainėje www.tchibolove.com.
• pildant registracijos anketą svetainėje www.tchibolove.com. Anketoje nurodoma:
vardas, pavardė, pirkimo kvito numeris, dalyvio telefono numeris, amžius, miestas. Registracija yra nemokama. Privalomi laukeliai, norint dalyvauti Loterijoje,
yra: vardas, pavardė, pirkimo kvito numeris ir dalyvio telefono numeris.
10. Vykdant Loterijos sąlygas kelis kartus, Loterijos dalyvis Loterijoje bus užregistruotas
taip pat kelis kartus.
10.1. Su vienu pirkimo kvito numeriu galima laimėti tik vieną prizą, todėl per visą Loterijos laikotarpį vieną pirkimo kvito numerį galima užregistruoti tik vieną kartą.
10.2. Vienas asmuo (vienas telefono numeris ir vardas / pavardė) gali laimėti vieną
prizą kiekvienoje prizų kategorijoje.
11. Jei vienas pirkimo kvito numeris yra užregistruotas kelis kartus, galiojančiu laikomas
tas pirkimo kvito numeris / pirkimo kvito numerio siuntėjas, kuris užregistruotas pirmas.
12. Įvykdęs Loterijos sąlygas, dalyvis bus užregistruotas loterijoje. Dalyvis, dalyvaudamas Loterijoje, privalo išsaugoti pirkimą patvirtinančius kvitus.
13. Prizų fondas:

Prizas

Tchibo Esperto Caffee kavos aparatas

Skaičius

9

1 prizo vertė

Bendra prizų

(EUR)

vertė (EUR)

249,26

2 243,34

Tchibo pieno putos plaktuvas

18

46,11

829,98

Tchibo kavos rinkinys*

60

21,80

1 308,00

Bendra prizų fondo vertė EUR, įskaitant PVM:

4 381,32

*Tchibo kavos rinkinys: 1 vnt. Tchibo Espresso pupelių 1 kg, 1 vnt. Tchibo Exclusive maltos kavos 500 g, 1 vnt. Tchibo Gold Selection tirpios kavos 100 g.
14. Loterijoje numatyti 6 (šeši) laimėtojų nustatymai, kuriuose dalyvauja gautos registracijos pagal šių taisyklių 9 punktą:

Laimėtojų
nustatymo
laikas

Registracijos
(laikotarpis),

Laimėti prizai ir

dalyvaujančios laimėtojų

skaičius

Rezervas

nustatyme
1 (vienas) kavos
aparatas Tchibo

2019-04-08

2019-04-01 00.00 val.

11.00 val.

2019-04-07 23.59 val.

Esperto Caffee;

2 (du)

3 (trys) Tchibo pieno

kiekvienai

putos plaktuvai;

prizų rūšiai

10 (dešimt) Tchibo
kavos rinkinių
1 (vienas) kavos
2019-04-01 00.00 val.
2019-04-15

2019-04-14 23.59 val.,

11.00 val.

pašalinus laimėjusias
registracijas.

aparatas Tchibo
Esperto Caffee;

2 (du)

3 (trys) Tchibo pieno

kiekvienai

putos plaktuvai;

prizų rūšiai

10 (dešimt) Tchibo
kavos rinkinių

1 (vienas) kavos
2019-04-01 00.00 val.
2019-04-23

2019-04-22 23.59 val.,

11.00 val.

pašalinus laimėjusias
registracijas.

aparatas Tchibo
Esperto Caffee;

2 (du)

3 (trys) Tchibo pieno

kiekvienai

putos plaktuvai;

prizų rūšiai

10 (dešimt) Tchibo
kavos rinkinių
2 (du) kavos aparatai

2019-04-01 00.00 val.
2019-04-29

2019-04-28 23.59 val.,

11.00 val.

pašalinus laimėjusias
registracijas.

Tchibo Esperto
Caffee;

2 (du)

3 (trys) Tchibo pieno

kiekvienai

putos plaktuvai;

prizų rūšiai

10 (dešimt) Tchibo
kavos rinkinių
2 (du) kavos aparatai

2019-04-01 00.00 val.
2019-05-07

2019-05-06 23.59 val.,

11.00 val.

pašalinus laimėjusias
registracijas.

Tchibo Esperto
Caffee;

2 (du)

3 (trys) Tchibo pieno

kiekvienai

putos plaktuvai;

prizų rūšiai

10 (dešimt) Tchibo
kavos rinkinių
2 (du) kavos aparatai

2019-04-01 00.00 val.
2019-05-13

2019-05-12 23.59 val.,

11.00 val.

pašalinus laimėjusias
registracijas.

Tchibo Esperto
Caffee;

2 (du)

3 (trys) Tchibo pieno

kiekvienai

putos plaktuvai;

prizų rūšiai

10 (dešimt) Tchibo
kavos rinkinių

15. Visas laimėtojų sąrašas 2019 m. gegužės 13 d. iki 23:59 val. bus paskelbtas svetainėje www.tchibolove.com.

16. Laimėtojai apie laimėjimą bus informuoti asmeniškai skambučiu arba išsiuntus
trumpąją žinutę registracijoje nurodytu telefono numeriu.
17. Prizų įteikimas laimėtojams vykdomas Loterijos organizatoriaus RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi” filialas, Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva. Dėl prizų

at-

siėmimo galima teirautis telefonu: 864316618 arba el. paštu: infolt@ppd.lv darbo
dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iki 2019 m. gegužės 27 d. Po šios datos prizai nebus
įteikiami ir pereis Gamintojo nuosavybėn.
18. Norint atsiimti laimėtą prizą, laimėtojas privalės parodyti pirkimą patvirtinantį kvitą su
atitinkamu numeriu ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą / tapatybės kortelę). Gavę laimėtus prizus, Loterijos laimėtojai ir Loterijos rengėjai pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Pasirašius prizo priėmimo-perdavimo aktą, laimėtojas nebegali
reikšti pretenzijų dėl prizo Loterijos rengėjui.
19. Pirkimo kvite turi būti matomas atitinkamas pirkimo kvito numeris, identiškas registruotam pirkimo kvito numeriui, laimėjusiam loterijoje; loterijos prekės pirkinys nuo
2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. gegužės 12 d. ir loterijos prekės pavadinimas
TCHIBO, dalyvaujantis loterijoje. Jeigu informacija yra neišsami, norint gauti prizą, bus
reikalingas griežtos atskaitomybės kvitas su patikslintais Loterijos prekių pavadinimais
arba kitoje kvito pusėje užrašytais tiksliais Loterijos prekių pavadinimais, pardavėjo
parašu, iššifravimu ir parduotuvės antspaudu.
20. Jei Loterijos laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų pirkimo kvito ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija neatitinka Loterijos registracijoje pateiktos informacijos, prizas neskiriamas.
21. Loterijos rengėjai neprivalo Loterijos dalyviui Loterijos metu gauto prizo Loterijos dalyvio prašymu pakeisti kitu prizu ir kompensuoti Loterijos laimėtojui prizo vertės grynaisiais pinigais.
22. Su prizo gavimu susijusios papildomos išlaidos, kurios nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar telefono pokalbių išlaidos, nedengiamos.
23. Loterijos rengėjai nėra kalti, jei Loterijos dalyviai nepaiso šių Loterijos taisyklių.
24. Loterijos rengėjai neatsako už Loterijos dalyvių pašalinimą iš loterijos, taip pat už
prizo neįteikimą tuo atveju, jei nesilaikoma Loterijos taisyklių ar Loterijos dalyvių pateik-

ta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei nepavyksta susisiekti su Loterijos laimėtojais dėl nuo Loterijos rengėjų nepriklausančių priežasčių.
25. Loterijos rengėjų ir Loterijos dalyvių teisės ir pareigos nustatytos tik šiose Loterijos
taisyklėse. Reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Loteriją yra tik informacinio pobūdžio.
26. Su Loterijos taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.tchibolove.com.
27. Dalyvaudamas Loterijoje ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis
joje dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Loterijos organizatorius gali rinkti,
tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis organizuodamas Loteriją, 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
šios Loterijos metu.
Loterijos dalyvis turi teisę susipažinti su Loterijos organizatoriaus tvarkomais jo asmens
duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Loterijos organizatorius privalo
pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
Jei dalyvis nesutinka pateikti Loterijos vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Loterijoje.

Priedas Nr. 1 „Gaminiai, dalyvaujantys loterijoje „Pirk „Tchibo“ kavos ir laimėk!“

• „Exclusive“ malta kava 500 g;
• „Exclusive“ malta kava 250 g;
• „Exclusive“ malta kava 100 g;
• „Exclusive“ tirpi kava 100 g;
• „Tchibo Barista Caffee Crema“ kavos pupelės 1 000 g;
• „Tchibo Barista Espresso“ kavos pupelės 1 000 g;
• „Tchibo Espresso“ kavos pupelės „Milano Style“ 1 000 g;
• „Tchibo Caffe Crema“ kavos pupelės 1 000 g;
• „Tchibo B&W“ tirpi kava 100 g;
• „Tchibo Gold“ tirpi kava 100 g;
• „Tchibo Gold“ malta kava 250 g

