Reklaminio AROMA GOLD žaidimo „Išsirink prizą“
TAISYKLĖS
2018-06-06 – 2018-09-06
1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1.

Prekių platintojas, Žaidimo organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra UAB „Daisena“, įmonės kodas
134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“.

2. ŽAIDIMO VIETA
2.1.

Žaidimo vykdymo vietos yra prekybos vietos, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo
produktais.

3. ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1.

Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos
Respublikoje, ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję bet kuriuos AROMA GOLD produktus ne mažiau kaip už 1
EUR, toliau Žaidimo produktus:















3.2.

Malta kava AROMA GOLD, 80 g;
Malta kava AROMA GOLD, 250 g;
Malta kava AROMA GOLD, 500 g;
Malta kava AROMA GOLD IN CUP, 500 g;
Kavos pupelės AROMA GOLD ESPRESSO, 1 kg;
Kavos pupelės AROMA GOLD ESPRESSO, 250g;
Kavos pupelės AROMA GOLD BUSINESS, 1 kg;
Kavos pupelės AROMA GOLD CAFFE CREMA, 1 kg;
Tirpi granuliuota kava AROMA GOLD, 100 g;
Tirpi granuliuota kava AROMA GOLD, 200 g;
Kavos gėrimas AROMA GOLD 3IN1, 180 g maišas (10 vnt.);
Kavos gėrimas AROMA GOLD 3IN1, 360 g maišas (20 vnt.);
Kavos gėrimas AROMA GOLD 3IN1, 270 g displėjus (15 vnt.);
Kavos gėrimas AROMA GOLD Latte, 270 g displėjus (15 vnt.).

Žaidimo dalyviai negali būti organizatoriaus UAB „Daisena“ darbuotojai jų šeimų nariai, bei asmenys
turintys glaudžių ryšių su DAISENA, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.

3.3.

Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ IR TIKSLAS
4.1.

Žaidimas vyksta nuo 2018 m. birželio 6 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2018 m. rugsėjo 6 d. (paskutinė
Žaidimo diena).

4.2.

Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo AROMA GOLD produktų žinomumą.

5. PRIZŲ FONDAS
5.1.

6 žaidimo laimėtojai turės galimybę išsirinkti vieną iš didžiųjų prizų:
Didieji prizai
Dronas DJI Mavic Air Fly More Combo
Televizorius SAMSUNG UE55NU8002TXXH
Mobilusis telefonas APPLE iPhone X 64GB

5.2.

184 žaidimo laimėtojai galės išsirinkti vieną iš mažųjų prizų:
Mažieji prizai

Malta kava AROMA GOLD, 500 g
Tirpios kavos AROMA GOLD, 100 g ir kavos gėrimo AROMA
GOLD 3in1, 180 g rinkinys.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1.

Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3
punkte aptartas sąlygas.

6.2.

Asmuo, dalyvaujantis žaidime žaidimo metu turi įsigyti bet kurių AROMA GOLD (Žaidime
dalyvaujančių produktų sąrašas taisyklių punkte 3.1) produktų ne mažiau kaip už 1,00 EUR (su PVM)
sumą.

6.3.

Produktų įsigijimą patvirtinantį pirkimo kvitą bei savo asmens duomenis Žaidimo vykdymo laikotarpiu
žaidimo

dalyvis

turi

registruoti

interneto

svetainės

www.aromagold.eu

Žaidimo

puslapyje

www.aromagold.eu/zaidimas nurodydamas šiuos duomenis:

6.4.



Vardą;



Pavardę;



Pirkimo kvito Nr;



E. pašto adresą;



Įsigytos kavos AROMA GOLD rūšį.

Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai
pateikti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus neįtraukiamas į žaidimo dalyvių sąrašą.
UAB „Daisena“ patvirtina, jog žaidimo dalyvių nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik žaidimo
organizatoriaus UAB „Daisena“ konkursų, žaidimų ir akcijų organizavimo, laimėtojų nustatymo, prizų
pristatymo bei buhalterinės apskaitos, susijusios su laimėtojais, vedimo tikslais. Visais kitais, šiose
taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR
teisės aktų numatyta tvarka.

6.5.

Žaidimo dalyviai, užregistravę pirkimo kvitą žaidimo sistemoje iš karto mato ar laimėjo. Laimėjimo
atveju žaidimo aplinkoje pasirodžiusioje lentelėje privaloma pasirinkti prizą ir užpildyti papildomus
duomenis:


Telefono numerį;



Gyvenamos vietos adresą;

6.6.

Dalyvaudami žaidime Žaidimo dalyviai sutinka su žaidimo taisyklėmis.

6.7.

Prizų laimėtojai patvirtinami tik atsiuntus pirkimo kvito nuotrauką ir organizatoriui patikrinus laimėjimą.
Nustačius nesąžiningo žaidimo atvejus, dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus
registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu.

6.8.

Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą registruodamas naują, Žaidimo
taisykles atitinkantį pirkimo kvitą. Tą patį pirkimo kvitą galima registruoti tik vieną kartą.

6.9.

Prizo laimėtojas turi išsaugoti Žaidime užregistruotą nurodytą pirkimo kvito originalą visą Taisyklių 4 p.
nurodytą Žaidimo laikotarpį iki prizo atsiėmimo ir dar 2 savaites po šio termino pabaigos. Norint gauti
prizą, reikės pateikti pirkimo kvito, patvirtinančio laimėjimą, kopiją arba originalą.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

7.9.

Prizo laimėtojas per 3 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi organizatoriui el. paštu info@aromakavos.lt
atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai
matytis pirkti AROMA GOLD produktai, suma, data bei pirkimo kvito numeris.
Registruotus pirkimo kvitus privaloma saugoti iki žaidimo pabaigos, organizatorius gali paprašyti atsiųsti
kvito originalą paštu, adresu: UAB „Daisena“, Sandraugos g. 23, LT-52102 Kaunas. Patikrinę kvitą, jį
grąžinsime atgal.
Esant kvito numerio neatitikimui, prizas lieka žaidimo organizatoriaus žinioje.
Didieji prizai laimėtojams įteikiami tik atvykus į artimiausią UAB „Daisena“ padalinį Kaune, Vilniuje,
Šilutėje, Šiauliuose, Panevėžyje: http://daisena.lt/kontaktai/
Kava AROMA GOLD įteikiama atvykus į artimiausią UAB „Daisena“ padalinį Kaune, Vilniuje, Šilutėje,
Šiauliuose, Panevėžyje: http://daisena.lt/kontaktai/ arba pristatoma paštu. Prizai laimėtojams išsiunčiami
kartą per savaitę. Organizatorius neatsako už Lietuvos pašto padarytas klaidas ir uždelsimus laimėtojams
pristatant prizus.
Neatsiėmus prizų per 30 kalendorinių dienų nuo laimėjimo, jie palieka žaidimo organizatoriaus žinioje.
Prizų laimėtojų kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.
Atsiimant didįjį prizą, laimėtojas organizatoriui turi pateikti registruoto pirkimo kvito originalą ir asmens
identifikacinį dokumentą.
Laimėjimo atveju nepilnametis asmuo iki 18 (aštuoniolikos) metų privalo pateikti savo atstovo (tėvo,
motinos, globėjo(-os)) rašytinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
Jei prizo laimėtojas negali pateikti kasos kvito patvirtinančio laimėjimą prizas nebus išduotas.

7.10.

Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

7.11.

Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

7.12.

Didžiųjų prizų spalva nurodyta reklaminėje medžiagoje gali neatitikti originalių prizų spalvos.

7.13.

Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8.
8.1.

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2018 m. spalio 6 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima
pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu Sandraugos g. 23, LT-52119 Kaunas, tel. 8 613 20226, el.
paštas info@aromakavos.lt.

8.2.

Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų,
skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

9. DUOMENŲ TVARKYMAS
9.1.

Kai Žaidimo vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Žaidimo Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo
duomenys (pvz. vardas, pavardė, adresas, kontaktinis tel. nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis
Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl
prizo atsiėmimo. Neteisingai ir/ar nepilnai pateikti asmens duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikusio
asmens laimėjimas bus anuliuojamas. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingų duomenų
ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

9.2.

Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus
duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo
pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir
normatyvinių aktų reikalavimus ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po žaidimo pabaigos ir prizų
perdavimo. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims
gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas žaidimo organizatoriui
raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie
yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus
tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo
duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti
žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą.

9.3.

Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka žaidimo organizatorius.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA
10.1.

Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams,
keliantiems kliūtis organizuojamo žaidimo vykdymui, organizatorius deda visas galimas pastangas kuo
greičiau jas pašalinti.

10.2.

Organizatorius neatsako už Lietuvos pašto padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pristatant laimėtojams prizus.

10.3.

Organizatorius pasilieka teisę jas keisti žaidimo eigoje. Esant žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos
leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.aromagold.eu
internetinėje svetainėje paskelbtos žaidimo taisyklės.

10.4.

Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos
poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.aromagold.eu.

10.5.

Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 613 20226
info@aromakavos.lt.

ar el. paštu

