Žaidimo „Dansk Guld pavasario loterija“ 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.
Visos parduotuvės ir elektroninės parduotuvės Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4. ŽAIDIMO TRUKMĖ.
2022 04 25–2022 06 20
5. PRIZŲ FONDAS.
5.1. Grand prize – Danish design style kitchen transformation in the value of 5000 EUR - 1 piece;
5.1. Didysis prizas – 5 000 eurų vertės virtuvės atnaujinimas danišku stiliumi – 1 vienetas;
5.2. Product set consisting of: Merrild “Dansk Guld” coffee beans 1 kg, Merrild “Dansk Guld” ground coffee in a can 250
gr and a set of two coffee cups - 30 pcs;
5.2. Produktų rinkinys: 1 kg „Merrild Dansk Guld“ kavos pupelių, 250 g „Merrild Dansk Guld“ maltos kavos skardinėje ir
dviejų kavos puodelių rinkinys – 30 vienetų;
The total value of the winnings is EUR 5600.00, including VAT.
Bendra laimėjimų vertė yra 5 600 eur, įskaitant PVM.
6. NUMATOMAS DALYVIŲ SKAIČIUS.
6.1. Numatoma apie 5 000 žaidimo dalyvių, iš kurių bus ištraukti 36 laimėtojai. Kiekvienas iš jų gaus po 1 prizą.
7. DALYVAVIMO SĄLYGOS.
7.1. Norėdamas dalyvauti žaidime, dalyvis nuo 2022 04 25 iki 2022 06 20 bet kurioje iš Lietuvos Respublikoje esančių
parduotuvių turi nusipirkti bet kurį „Merrild“ produktą. Nusipirkęs produktą dalyvis turi užregistruoti dalyvavimą žaidime
interneto svetainėje www.merrildloterija.lt, kur turi būti nurodytas pirkimo 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:
Produktas
Malta kava „Dansk Guld“ 250 g
Malta kava „Dansk Guld“ 400 g
„Dansk Guld“ rinkinys
Kavos pupelės „Dansk Guld“ 1 kg
„Dansk Guld“ dovanų dėžutė

Produkto EAN
kodas
8000070038967
8000070023628
4771459690420
8000070046863
4771459690918

7.3. Pirkimo kvitas arba el. sąskaita faktūra turi būti saugomi tol, kol bus gautas prizas.
7.4. Dalyvavimas žaidime turi būti registruotas nuo 2022 04 25 iki 2022 06 20 23:59:59.
7.5. Kiekvienas unikalus pirkimo kvitas ar sąskaita faktūra gali būti užregistruoti žaidime tik vieną kartą. Jei žaidime kelis
kartus registruojamas tas pats pirkimo kvitas ar sąskaita faktūra, užregistruotu laikomas tas, kuris užregistruotas pirmiau.
7.6. Dalyvauti žaidime dalyvis gali keletą kartų, pakartotinai įsigydamas žaidimo prekių 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 kurį „Merrild“ produktą bet kurioje iš Lietuvos
Respublikoje esančių parduotuvių ar el. parduotuvių.
8.2. Išlaidos, susijusios su dalyvio atvykimu atsiimti prizo ir prizo panaudojimu, nedengiamos.
8.3. Registracija dalyvauti žaidime yra nemokama.
9. PRIZE DRAWING
9. PRIZŲ TRAUKIMAS
9.1. Among all Lottery participants who have registered in accordance with the Lottery Regulations from April 25, 2022
at 00:00:01 until 20 June, 2022 at 23:59:59, the lottery prize fund will be drawn once in the premises of SIA "Visas
loterijas" at Dzirnavu Street 37-63, Riga, Latvia, LV 1010. The lottery will take place on June 21, 2022 at 11.00;
9.1. Žaidimo prizų traukime dalyvaus visi žaidimo dalyviai, kurie nuo 2022 m. balandžio 25 d. 00:00:01 iki birželio 20 d.
23:59:59 užsiregistravo žaidime laikydamiesi žaidimo taisyklių. Traukimas vyks vieną kartą SIA „Visas loterijas“
patalpose, Dzirnavu iela 37-63, Ryga, Latvija, LV 1010. Traukimas vyks 2022 m. birželio 21 d. 11:00.
9.2. 1 (one) reservist will be drawn for each winner, who can become the winner if, for some reason, the winners of the
lottery are not entitled to receive the prize or refuse to receive the prize.
9.2. Kiekvienam laimėtojui bus ištraukiamas vienas (1) atsarginis laimėtojas, kuris gali tapti laimėtoju, jei dėl kažkokių
priežasčių žaidimo laimėtojai negalės priimti prizo arba jo atsisakys.
10. ANNOUNCEMENT OF WINNERS
10. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS
10.1. The winners will be published on the website merrildloterija.lv on June 21,2022 until the end of the day, indicating
the name, surname of the winning person and the number of the winning purchase receipt or e-invoice;
10.1. Laimėtojų vardai, pavardės ir laimingo kvito ar el. sąskaitos faktūros numeriai 2022 m. birželio 21 d. iki dienos
pabaigos bus paskelbti interneto svetainėje merrildloterija.lt;
10.2. Lottery organizer on June 21, 2022 will notify the winners of the prize by calling the telephone number provided in
the lottery form or sending an e-mail;
10.2. Žaidimo organizatorius laimėtojus informuos 2022 m. birželio 21 d. žaidimo anketoje nurodytu telefono numeriu
arba elektroniniu paštu;
10.3. By participating in the lottery, the lottery participant confirms that he / she agrees to these terms and conditions and
that the lottery organizers SIA “SprintLab” and their designees may process, store and use their data to determine the
prize winners and publish them on merrildloterija.lv, as well as to issue prizes. The purpose of data processing is to ensure
the identification of the winner of the prizes and the issuance of prizes.

10.3. Dalyvaudamas žaidime, žaidimo dalyvis patvirtina, kad jis arba ji sutinka su šiomis sąlygomis ir kad žaidimo
organizatorius SIA „SprintLab“ ir jo paskirti partneriai gali apdoroti, saugoti ir naudoti duomenis žaidimo laimėtojams
nustatyti, laimėtojų publikavimui svetainėje merrildloterija.lt ir prizų paskyrimui. Šių duomenų apdorojimo tikslas yra
prizų laimėtojų identifikavimas ir prizų išdalinimas.
11. RECEIVING THE PRIZE
11. PRIZO GAVIMAS
11.1. Winnings will be available from 22 June 2022 to 21 July 2022;
11.1. Prizus bus galima atsiimti nuo 2022 m. birželio 22 d. iki 2022 m. liepos 21 d.;
11.2. In case of uncertainty, you can contact the lottery organizer SIA “Sprintlab”, phone +371 67 373 390 on working
days from 09:00 to 17:00 at the office of SIA SprintLab in Riga, Hanzas Street 16;
11.2. Kilus neaiškumams, su žaidimo organizatoriumi SIA „SprintLab“ galima susisiekti telefonu +371 67 373 390 darbo
dienomis nuo 09:00 iki 17:00 SIA „SprintLab“ biure, Rygoje, Hanzas iela 16;
11.3. In order to receive the prize, the winning person must present the winning purchase receipt or e-invoice in
accordance with clause 7.1 of these rules. and an identity document (passport or identity card);
11.3. Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas privalės pateikti laimingą pirkimo kvitą ar el. sąskaitą faktūrą pagal 7.1. šių
taisyklių punktą, taip pat pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
11.4. If the lottery organizers cannot contact the Winner within 3 (three) days, the Winner loses the right to win, the right
to the prize belong to the reserve winner;
11.4. Jei žaidimo organizatoriui nepavyks susisiekti su laimėtoju per 3 (tris) dienas, laimėtojas praras teises į laimėjimą, o
šios teisės atiteks atsarginiam laimėtojui.
11.5. If the Winner within 3 (three) days from the communication with the lottery organizer cannot present a valid
purchase receipt or e-invoice that complies with clause no. 7., he loses the right to win. In this case, the right to the prize
belongs to the reserve winner;
11.5. Jei laimėtojas per 3 (tris) dienas nuo susisiekimo su žaidimo organizatoriumi negalės pateikti galiojančio kvito ar el.
sąskaitos faktūros, atitinkančių 7 punktą, jis praras teises į laimėjimą. Šiuo atveju teisės į laimėjimą atitenka atsarginiam
laimėtojui;
11.6. Upon receiving the prize, the winner signs the prize acceptance-transfer deed. After receiving and accepting the
prize - signing the deed of transfer, the winner may not apply to the organizers of the lottery with claims regarding the
prize of the lottery;
11.6. Gavęs prizą, laimėtojas pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Po prizo gavimo ir perdavimo akto pasirašymo
laimėtojas žaidimo organizatoriui nebegali reikšti pretenzijų dėl žaidimo prizo;
11.7. Prizes are not paid in cash;
11.7. Laimėjimai neišmokami grynaisiais pinigais;
11.8. The main prize includes:
11.8. Į pagrindinį prizą įeina:
Interior designer's work - project development and implementation, evaluating with the client the necessary changes
according to the size of the room and the winner's wishes / existing equipment and the necessary improvements and the
required material;
Interjero dizainerio darbas – projekto parengimas ir įgyvendinimas, reikalingų pokyčių įvertinimas (pagal patalpos dydį,
laimėtojo norus ar esamą įrangą) ir reikalingi patobulinimai bei medžiagos;

11.9. The winner is also entitled to choose another room in his / her home in case it is not necessary to purchase additional
make-up or additional equipment for the kitchen;
11.9. Laimėtojas gali rinktis kitą kambarį savo namuose tuo atveju, jei nereikia papildomo atnaujinimo ar papildomos
įrangos virtuvėje;
11.10. The winner has the right to choose other stylistic transformations together with the designer;
11.10. Laimėtojas pasilieka teisę rinktis kitokio stiliaus atnaujinimą kartu su dizaineriu;
11.11. The winner must agree with the designer on the project development and deadline is no later than 1 month after the
end of the lottery;
11.11. Laimėtojas turi susiderinti su dizainere dėl projekto įgyvendinimo ir galutinis terminas yra ne vėliau nei 1 mėnuo
nuo žaidimo pabaigos;
11.12. The winner also has the right to choose such house design changes that exceed the value of the main prize of the
lottery - 5000.00 eur (five thousand euros, 00 cents), paying the difference from their own funds.
11.12. Laimėtojas taip pat pasilieka teisę pasirinkti tokius namų dizaino pokyčius, kurie viršija pagrindinio žaidimo prizo
vertę – 5000,00 eur (penki tūkstančiai eurų 00 centų), padengdamas skirtumą savo lėšomis;
12. CLAIMS AND THEIR PROCEDURE
12. PRETENZIJOS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
12.1. In case of claims, the lottery participant must submit a written application to e-mail sprintlab@sprintlab.eu by June
27, 2022;
12.1. Iškilus pretenzijoms, žaidimo dalyvis turi užpildyti raštišką pareiškimą ir jį pateikti el. paštu sprintlab@sprintlab.eu
iki 2022 m. birželio 27 d.;
12.2. The claim is reviewed and a response is provided within 14 (fourteen) calendar days;
12.2. Pareiškimas yra peržiūrimas ir atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų;
12.3. The Organizer is not and will not be liable for any material losses of lottery participants related to participation in
the lottery, receiving the Prize and use of Prize. Additional expenses related to receiving the Prize, such as (but not limited
to) transportation expenses or telephone call costs, are not covered;
12.3. Organizatorius neatsako ir neatsakys už materialius loterijos dalyvių nuostolius, susijusius su dalyvavimu žaidime,
prizo gavimu ar prizo naudojimu. Papildomos išlaidos, susijusios su prizo gavimu, tokios kaip (bet neapsiribojant tuo)
transportavimo išlaidos ar telefono skambučiai, nėra padengiamos;
12.4. The Organizer is not responsible for the exclusion of lottery participants from the lottery, as well as for the nontransfer of the Prize in cases where the lottery rules are not followed or the information provided in the lottery
participant's registration is false or inaccurate.
12.4. Organizatorius neatsako už žaidimo dalyvių išmetimą iš žaidimo, taip pat ir už prizo neišdavimą tais atvejais, kai
nesilaikoma žaidimo taisyklių ir kai žaidimo dalyvio registracijos informacija yra klaidinga arba netiksli.
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

