Vasaros žaidimo „Pirk bet kurių Merrild pupelių ir laimėk“ Maxima LT taisyklės

1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS.
ApS „Merrild Lavazza Danmark“, reg. Nr. DK36473940, juridinis adresas Erritsa Mallebanke 3, DK7000 Fredericia, Danija.
2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS.
SIA „SprintLab“, reg. Nr. 40103364801, juridinis adresas Rīgas iela 8-9, Carnikava, Carnikavas novads LV-2163, Latvija.
3. ŽAIDIMO VYKDYMO TERITORIJA.
„Maxima“ parduotuvės visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir elektroninė parduotuvė www.barbora.lt
4. ŽAIDIMO TRUKMĖ.
2021 07 13–2021 08 23
5. PRIZŲ FONDAS.
5.1. Prizų fondą sudaro:
5.1.1. Pagrindinis prizas – kavos aparatas „JURA E6 PIANO BLACK“ – 1 vnt .
5.1.2. „Merrild“ kavos pupelių rinkiniai, į kuriuos įeina – „Crema“, „Dansk Klassisk“ ir „Espresso“ – 20 vnt.
5.1.3. „Bodum“ pieno plakiklis – 15 vnt.
5.1.4. „Bodum“ kavamalė – 15 vnt.
Bendra prizų fondo vertė 2976,98 EUR (su PVM).
6. NUMATOMAS DALYVIŲ SKAIČIUS.
6.1. Numatoma apie 3000 žaidimo dalyvių, iš kurių bus ištrauktas 51 laimėtojas, kiekvienas iš jų gaus po 1 prizą.
7. DALYVAVIMO SĄLYGOS.
7.1. Norėdamas dalyvauti žaidime, dalyvis nuo 2021 m. liepos 13 iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. bet kurioje iš Lietuvos
Respublikoje esančių „Maxima“ parduotuvių arba elektroninėje parduotuvėje www.barbora.lt turi nusipirkti bet kurių
„Merrild“ kavos pupelių. Nusipirkęs dalyvis turi užregistruoti dalyvavimą žaidime interneto svetainėje
www.merrildloterija.lt, kur turi būti nurodytas kvito numeris, vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris ir
elektroninio pašto adresas. Jei perkama elektroninėje parduotuvėje, reikia nurodyti sąskaitos faktūros numerį, vardą,
pavardę, kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
7.2. „Merrild“ produktai, kuriuos įsigijus galima užsiregistruoti žaidime:
Produkto pavadinimas
Pupelės MERRILD ARABICA
Pupelės MERRILD ESPRESSO
Pupelės MERRILD CREMA
Pupelės MERRILD DANSK KLASSISK
Pupelės MERRILD DANSK GULD

Vieneto
skaičiavimas
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

7.3. Pirkimo kvitas ar el. sąskaita turi būti saugomi tol, kol bus gautas prizas.
7.4. Dalyvavimas žaidime turi būti registruotas nuo 2021 m. liepos 13 iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. 23:59:59.

7.5. Kiekvienas unikalus kvitas ar sąskaita faktūra gali būti užregistruoti žaidime tik vieną kartą. Jei žaidime kelis kartus
registruojamas tas pats kvitas ar sąskaita faktūra, užregistruotu laikomas tas, kuris užregistruotas pirmiau.
7.6. Dalyvauti žaidime dalyvis gali keletą kartų, pakartotinai įsigydamas žaidimo prekes ir užregistruodamas naują unikalų
pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros numerį.
7.7. Registruodamasis dalyvauti žaidime, dalyvis turi užregistruoti kvito numerį, kuriame yra pasvirasis brūkšnys „/“,
pavyzdžiui, „12/345“.
8. DALYVIŲ IŠLAIDOS.
8.1. Dalyvis, norėdamas dalyvauti žaidime, turi būti įsigijęs bet kurių „Merrild“ kavos pupelių bet kurioje iš Lietuvos
Respublikoje esančių „Maxima“ parduotuvių arba elektroninėje parduotuvėje www.barbora.lt.
8.2. Išlaidos, susijusios su dalyvio atvykimu atsiimti prizo ir prizo panaudojimu, nedengiamos.
8.3. Registracija dalyvauti žaidime yra nemokama.
9. PRIZŲ TRAUKIMAS.
9.1. Tarp visų žaidimo dalyvių, užsiregistravusių pagal žaidimo taisykles numatyta tvarka nuo 2021 m. liepos 13 d.
00:00:01 iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. 23:59:59, prizų fondas bus išdalintas 2021 08 24 SIA „Visas loterijas“ patalpose
Rygoje, Dzirnavu gatvėje 37-63, 6 aukšte.
Data
2021 08 24

Laikas
10:00

Prizas
Kavos aparatas „JURA E6 PIANO BLACK“ – 1 vnt.
„Merrild“ kavos pupelių rinkiniai – 20 vnt.
„Bodum“ pieno plakiklis – 15 vnt.
„Bodum“ kavamalė – 15 vnt.

10. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS.
10.1. Laimėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.merrildloterija.lt iki žaidimo dienos pabaigos, nurodant
laimėtojo vardą, pavardę ir laimėjusio kvito ar elektroninės sąskaitos numerį.
10.2. Papildomai žaidimo organizatorius nuo 2021 08 24 iki 2021 08 25 apie laimėjimą ir jo atsiėmimą žaidimo
laimėtojams praneš, išsiųsdamas el. laišką anketoje nurodytu el. pašto adresu.
10.3. Dalyvaudami žaidime, žaidimo dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis sąlygomis ir kad žaidimo organizatoriai
„ApS Merrild Lavazza Danmark“, SIA „SprintLab“ ir SIA „Visas Loterijas“ bei jų paskirti asmenys gali tvarkyti, saugoti ir
naudoti jų duomenis, kad nustatytų prizų laimėtojus ir juos paskelbtų www.merrildloterija.lt bei išduotų prizus. Duomenų
tvarkymo tikslas – užtikrinti prizų laimėtojų identifikavimą ir prizų išdavimą.
11. PRIZŲ ATSIĖMIMAS.
11.1. Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas turi išsiųsti el. laišką adresu sprintlab@sprintlab.eu, pridėjęs originalų pirkimo
kvitą su atitinkamu kvito numeriu arba sąskaitą faktūrą su atitinkamu sąskaitos, kurioje nurodytas „Merrild“ kavos
pupelių pirkimas, numeriu bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.
El. laiške taip pat turi būti nurodytas vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris ir norimas „Omniva“ paštomato
adresas.
11.2. Prizus laimėtojams pristatys kurjeris.
11.4. Jei laimėtojas iki 2021 m. rugsėjo 23 d. nesikreips dėl prizo, jis neteks teisės jį gauti.
11.6. Prizai nebus išmokami pinigais.

12. PRETENZIJOS IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKA.
12.1. Esant pretenzijoms dalyvis turi išsiųsti rašytinį prašymą el. paštu sprintlab@sprintlab.eu iki 2021 m. rugpjūčio 24 d.
12.2. Pretenzija peržiūrima ir atsakymas pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.
13. DRAUDIMAS DALYVAUTI.
13.1. Žaidime negali dalyvauti Aps „Merrild Lavazza Danmark“, SIA „Merrild Baltic“, SIA „SprintLab“ ir SIA „Visas loterijas“
darbuotojai.
13.2. Jei ši taisyklė pažeidžiama ir vienu iš žaidimo laimėtojų tampa asmuo, neturintis teisės dalyvauti žaidime, prizas
lieka prekės platintojo ApS „Merrild Lavazza Danmark“ nuosavybė.
14. GALUTINĖS SĄLYGOS.
14.1. Visos žaidimo taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.merrildloterija.lt

