
„MERRILD karališkasis daniškas nuotykis Kopenhagoje“ 

Žaidimo taisyklės 

 
1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS 

Aps „Merrild Lavazza Denmark“, reg. Nr. DK 36473940, juridinio asmens buveinės adresas: Erritsø 

Møllebanke 3, DK-7000, Fredencia. 

 

2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS 

2.1. Ltd. „SprintLab“, reg. Nr. 40103364801, juridinio asmens buveinės adresas: Rigas iela 8-9, Carnikava, 

Ādaži savivaldybė, LV-2163. 

2.2. Žaidimo organizatorių ir dalyvių teisės ir įsipareigojimai yra aprašomi šiose taisyklėse, taip pat ir 

„MERRILD karališkojo daniško nuotykio Kopenhagoje“ loterijos asmeninių duomenų apdorojimo politikoje. 

Informacija apie žaidimą, pateikiama reklaminėje medžiagoje, yra skirta tik informaciniams tikslams. 

  

3. ŽAIDIMO VYKDYMO TERITORIJA 

Visos parduotuvės (įskaitant internetines parduotuves) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

 

4. ŽAIDIMO VYKDYMO LAIKAS 

4.1. Žaidimo vykdymo laikas 2022-09-01–2022-11-30 

4.2. Žaidimo pradžia, kai žaidimo dalyviai gali internetinėje svetainėje pradėti registruotis žaidimui, yra 

laikoma 2022 m. rugsėjo 1 d. 00:00. 

4.3. Paskutinė diena dalyviams registruotis yra 2022 m. lapkričio 30 d. 23:59. 

4.4. Žaidimo pabaiga – prizų traukimas ir nugalėtojo paskelbimas yra 2022 m. gruodžio 1 d. 

 

5. LAIMĖJIMŲ FONDAS 

5.1. Pagrindinis loterijos prizas – 4 (keturių) dienų kelionė dviem į Kopenhagą (Danija). Į laimėjimų paketą 

įeina skrydžių bilietai į abi kryptis dviem žmonėms, 3 (trys) nakvynės dviem penkių žvaigždučių viešbutyje 

su įskaičiuotais pusryčiais, pervežimas iš oro uosto ir atgal, Kopenhagos miesto žemėlapis 48 (keturiasdešimt 

aštuonioms) valandoms ir kelionių draudimas. 

5.2. 30 dovanų komplektų, susidedančių iš: 1 kg „Merrild Dansk Guld“ kavos pupelių, 250 g „Merrild Dansk 

Guld“ maltos kavos skardinėje ir dviejų kavos puodelių rinkinio. 

5.3. Laimėjimų bendra vertė sudaro 2 800 EUR (du tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, nulis centų), įskaitant 

PVM. 

 

6. NUMATOMAS DALYVIŲ SKAIČIUS 

6.1. Prognozuojama, kad Žaidime dalyvaus 7 000 (septyni tūkstančiai) dalyvių, iš kurių bus renkamas 31 

(trisdešimt vienas) laimėtojas. 

 

7. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

7.1. Norėdamas  dalyvauti Žaidime, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. Žaidimo dalyvis bet 

kurioje Lietuvos Respublikoje esančioje parduotuvėje (arba internetinėje parduotuvėje) turi įsigyti bent vieną 

iš šių prekių: 

 

EAN Prekės tipas 

8000070038967 „Merrild Dansk Guld“ malta kava skardinėje 250 g   

8000070023628 „Merrild Dansk Guld“ malta kava 400 g  

8000070064863 „Merrild Dansk Guld“ kavos pupelės 1 kg 

4771459690420 „Merrild Dansk Guld 1+1“ maltos kavos rinkinys 250 g 



4771459690918 „Merrild Dansk Guld“ dovanų rinkinys 

8000070060340 Malta kava „INCUP“ 250 g 

8000070060326 Malta kava „INCUP“ 400 g 

8000070060333 Malta kava „INCUP“ 500 g 

8000070201347 Kavos pupelės „Arabica“ 1 kg 

8000070201361 Kavos pupelės „Espresso“ 1 kg 

8000070022904 Kavos pupelės „Crema“ 1 kg 

8000070031852 Kavos pupelės „Dansk Klassisk“ 1 kg 

8000070201071 

8000070060937 

Tirpioji kava „Gold“ 100 g 

8000070201095 

8000070060913 

Tirpioji kava „Gold“ 200 g 

8000070021853 

8000070060890 

Tirpioji kava „Classic“ 100 g 

8000070021877 

8000070060876 

Tirpioji kava  „Classic“ 200 g 

 

Įsigijęs prekę, dalyvis turi užsiregistruoti interneto svetainėje www.merrildloterija.lt. Registruojantis reikia 

nurodyti pirkimo čekio (arba internetinės parduotuvės sąskaitos faktūros) numerį, dalyvio vardą, pavardę, 

kontaktinį telefoną ir elektroninio pašto adresą. 

7.2. Pirkimo čekį būtina saugoti iki prizų įteikimo ir čekio informacija turi būti aiškiai įskaitoma. 

7.3. Pirkimo čekiai turi būti įregistruojami iki lapkričio 30 d. 23:59:59. 

7.4. Dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kartų kiekį, pakartotinai pirkdamas Žaidimo prekes ir kaskart 

registruodamas unikalius pirkimo čekių numerius. Kiekvieną čekį registruoti dalyvauti Žaidime galima tik 

vieną kartą, net jei tame čekyje yra daugiau negu viena 7.1. punkte nurodyta prekė. 

7.5. Dalyvis, užpildęs formą ir užsiregistravęs Žaidime, prisiima visą atsakomybę dėl registruojantis pateiktų 

duomenų tikslumo ir jų tikrumo. 

 

8. ŽAIDIMO DALYVIŲ IŠLAIDOS 

8.1. Dalyvių išlaidos norint dalyvauti Žaidime – dalyvis turi nusipirkti bent vieną iš 7.1. punkte nurodytų prekių 

bet kurioje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių parduotuvių (įskaitant internetines parduotuves). 

8.2. Išlaidos, susijusios su dalyvių atvykimu ir prizų naudojimu, nebus padengiamos. 

8.3. Registracija į žaidimą yra nemokama. 

 

 

9. ŽAIDIMO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

9.1. Žaidimo laimėtojai bus nustatomi 2022 m. gruodžio 1 d. 11:00 iš visų dalyvių, pagal Žaidimo taisykles 

užsiregistravusių Žaidime tarp 2022 m. rugsėjo 1 d. 00:00:00 ir 2022 m. lapkričio 30 d. 23:59:59. 

9.2. Žaidimo prizų traukimą organizuos Ltd. „Visas loterijas“ (Reg. Nr. 40103404235), jis vyks Rygoje, 

Dzirnacu iela 37063, 6-ame aukšte. 

9.3. Laimėtojui bus renkami trys (3) atsarginiai, kurie gali tapti laimėtojais, jei dėl kažkokių priežasčių 

nustatytas laimėtojas neturės teisės gauti prizą arba jo atsisakys. 

9.4. Laimėtojas renkamas atsitiktine tvarka. 

 

 

10. LAIMĖTOJO PASKELBIMAS 

10.1. Laimėtojas bus paskelbtas interneto svetainėje merrildloterija.lt 2022-12-01 iki darbo dienos pabaigos, 

nurodant vardą, pavardę ir laimėjusio čekio numerį. 



10.2. Žaidimo organizatorius taip pat praneš laimėjusiam asmeniui apie laimėjimą skambindamas anketoje 

nurodytu telefono numeriu arba rašydamas laišką anketoje nurodytu elektroniniu paštu. 

10.3. Dalyvaudami Žaidime dalyviai patvirtina, kad sutinka su Žaidimo taisyklėmis ir kad Žaidimo 

organizatoriai Ltd. „SprintLab“ ir asmenys, paskirti iš Ltd. „Visas loterijas“, gali apdoroti, saugoti ir naudoti 

duomenis laimėtojų nustatymui ir jų paskelbimui svetainėje www.merrildloterija.lt, taip pat ir prizo išdavimui. 

Duomenų apdorojimo tikslas yra laimėtojo nustatymas bei prizo išdavimas. 

10.4. Viešai prieinami laimėtojo duomenys bus paskelbti svetainėje www.merrildloterija.lt iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. Po šios datos viešai prieinamų duomenų priežiūra bus apribota. 

 

 

 

11. LAIMĖJIMŲ ATSIĖMIMAS 

11.1.  Kad gautų laimėtą prizą, laimėjęs asmuo privalo pateikti laimėjusį pirkimo čekį arba internetinės 

parduotuvės sąskaitos faktūrą, atitinkančius 7.1. punkte aprašytas sąlygas, taip pat pateikti tapatybę 

patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). 

11.2. Laimėtojai gali kreiptis į organizatorių telefonu +37167373390 darbo dienomis tarp 08:00 ir 17:00 ir 

sutarti dėl prizo atsiėmimo arba aptarti kitas problemas, susijusias su Žaidimu. 

11.3. Jei laimėtojas nesusisiekia su Žaidimo organizatoriais per 3 (tris) darbo dienas nuo prizų traukimo ir 

organizatoriams nepavyksta susisiekti su laimėtoju, laimėtojas praranda teises į laimėjimą. Šiuo atveju teisės į 

laimėtą prizą atitenka atsarginiam laimėtojui pagal prizų traukimo eilę. 

11.4. Jei laimėtojas per 3 (tris) dienas po susisiekimo su Žaidimo organizatoriais nepateikia 7.1. punkte 

aprašytas sąlygas atitinkančio čekio (ar internetinės parduotuvės sąskaitos faktūros), jis praranda teises į 

laimėjimą. Šiuo atveju teisės į laimėtą prizą atitenka atsarginiam laimėtojui pagal prizų traukimo eilę. 

11.5. Prizas nekeičiamas į pinigus ir negali būti parduotas kitam asmeniui. 

11.6. Laimėtojas privalo pasinaudoti prizu per 12 (dvylika) mėnesių nuo prizo gavimo. 

 

 

12. PRETENZIJOS IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

12.1. Jei kyla pretenzijų dėl Žaidimo, dalyvis turi pateikti raštišką pareiškimą Ltd. „SprintLab“, Hanzas iela 

16, Ryga, LV-1045 iki 2022 m. gruodžio 10 d. 

12.2. Pretenzija išnagrinėjama ir atsakymas pateikiamas per 7 (septynias) kalendorines dienas. 

12.3. Organizatoriai neatsako už bet kokius finansinius dalyvių nuostolius, susijusius su dalyvavimu žaidime, 

prizų atsiėmimu ir jų naudojimu. Papildomos išlaidos, susijusios su laimėjimų gavimu, tokios kaip (bet 

neapsiribojant tik jomis) transportavimo išlaidos ar telefono skambučiai, nebus kompensuojamos. 

12.4. Organizatoriai neatsako už teisėtą draudimą dalyvauti Žaidime. Organizatoriai taip pat neatsako už 

atsisakymą suteikti laimėjimus tais atvejais, kai nebuvo laikomasi Žaidimo taisyklių, kai dalyvio registracijos 

anketoje pateikta informacija yra neteisinga arba kitais atvejais, kurie nepriklauso nuo Organizatoriaus 

veiksmų. 

 

13. DRAUDIMAS DALYVAUTI 

13.1. Žaidime negali dalyvauti Ltd. „Merrild Baltics“, Ltd. „SprintLab“ ir Ltd. „Visas Loterijas“ įmonių  

darbuotojai. 

13.2. Jeigu šių taisyklių nebūtų laikomasi ir laimėtojais ir atsarginiais laimėtojais taptų asmenys, neturintys 

teisės dalyvauti, laimėjimas liktų gamintojo nuosavybe. 

 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14.1. Žaidimo taisyklės, patvirtintos Žaidimų ir lošimų priežiūros inspekcijos, yra svetainėje 

www.merrildloterija.lt. 

 

2022 m. gegužės 5 d. 

Ltd. „SprintLab“ direktorius   D. Kozlovskis 
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