
ŽAIDIMO  „Jei yra riešutų – lauk ir pinigų!“ RENGIMO SĄLYGOS 

 

1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS: 

1.1. Žaidimo „Jei yra riešutų – lauk ir pinigų!“ (toliau tekste – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra 

SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, bendrovės registracijos Nr. 40103217882, juridinis adresas 

Miera 22, Riga, LV-1001, Latvija. Toliau tekste – „Užsakovas“. 

1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus, Žaidimą organizuoja SIA „SOMESE Baltic”, bendrovės 

registracijos Nr. 40103207278, juridinis adresas Street Skunu 6, Riga, Latvia, LV-1050. Toliau tekste – 

„Organizatorius“. 

1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus, Žaidimą koordinuoja UAB „Kombo grupė“, bendrovės 

registracijos Nr. 304738167, juridinis adresas M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, Lietuva. Toliau tekste 

– „Koordinatorius“. 

 

2. ŽAIDIMO VIETA, PRODUKTAI IR TRUKMĖ 

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

produktais. 

2.2. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2018 m. rugsėjo 29 d. 

(paskutinė registracijos diena). 

2.3. Žaidimo produktai pateikiami 1 Priede. 

 

3. ŽAIDIMO DALYVIAI 

3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo 

metu įsigiję bent 1 (vieną) pakuotę iš mažmeninėje prekyboje parduodamų „Taffel“ riešutų. 

3.2. Žaidime negali dalyvauti SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, SIA „SOMESE Baltic“ ir UAB 

„Kombo grupė“ darbuotojai bei jų šeimų nariai. 

 

4. PRIZŲ FONDAS 

4.1. Piniginis prizas „50 EUR“ – 60 vnt. 

 

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 

m. rugsėjo 29 d.) įsigyti bent vieną pakuotę iš mažmeninėje prekyboje parduodamų „Taffel“ riešutų. 

5.2. Asmenys, įsigiję Žaidimo produktų, turi Žaidimo svetainėje www.taffel.lt registruoti pirkinio kvito 

numerį.  

5.3. Registruodamas pirkinio kvitą, dalyvis turi nurodyti šiuos duomenis: 

- vardą,  

- pavardę,  

- pirkimo datą, 

http://www.taffel.lt/


- telefono numerį, 

- el. pašto adresą, 

- pirkinio kvito numerį ir 

- įkelti pirkinio kvito kopiją (neprivaloma; iki 2MB, .jpg, .png, .tiff ar .pdf formato). 

5.4. Pirkinio kvitas patvirtina Žaidimo produkto įsigijimą, jei atitinka šias sąlygas: 

- Įkeltoje pirkinio kvito kopijoje aiškiai matomas įsigyto Žaidimo produkto pavadinimas, pirkinio kvito 

nr. ir pirkimo data. 

- Jei pirkinio kvite nėra nurodytas Žaidimo produkto pavadinimas, ant jo turi būti parduotuvės atstovo 

atžyma, kuri patvirtina Žaidimo produkto įsigijimo faktą. Atžyma turi būti papildyta parduotuvės 

spaudu ir atžymą padariusio asmens parašu. 

- Pirkinio kvitas turi būti aiškiai įskaitomas ir pilnai matomas nuo viršaus iki apačios. 

- Pirkinio kvitas negali būti perplėštas, įplėštas, suteptas ar sugadintas kitu būdu, taip pat jis negali būti 

kelių ar daugiau pirkinio kvitų junginys.  

- Pirkinio kvitas negali būti klastojamas. Kilus abejonėms, Žaidimo organizatoriai turi teisę reikalauti 

iš dalyvio pateikti originalų pirkinio kvitą paštu, adresu UAB „Kombo grupė“ M. K. Paco 4, Vilnius, 

ar atvykus į Žaidimo Koordinatoriaus patalpas. 

5.5. Pirkinio kvitą išsaugoti iki Žaidimo pabaigos ir jį pateikti atsiimant prizą reikės tik tuo atveju, jei kvito 

kopija nebuvo pateikta registracijos metu. 

5.6. Registracijos metu dalyvis taip pat turi pažymėti langelį, jog perskaitė ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis 

bei sąlygomis. 

5.7. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti 

duomenys nagrinėjami nebus. 

5.8. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną 

Žaidimo produktą ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį Žaidimo svetainėje 

www.taffel.lt.  

5.9. Viso Žaidimo metu vieną pirkinio kvitą galima registruoti tik vieną kartą. Pakartotinai registruoti kvito 

numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti. 

5.10. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą,  kad jo asmens duomenys būtų 

naudojami marketingo tikslais ir suteikti Žaidimo Organizatoriui bei Koordinatoriui. Visa  asmeninė 

informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime 

susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos. 

 

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS 

6.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterinėms programoms.  

6.2. Lošimai bus vykdomi kiekvieną darbo dieną. Šventinių ir poilsio dienų laimėtojai bus renkami artimiausią 

darbo dieną iš tomis dienomis gautų registracijų. 

6.3. Registracija einamajam prizo lošimui galioja iki prieš tai esančios dienos pabaigos (nuo 00:00:00 val. iki 

23:59:59 val.). 

http://www.taffel.lt/


6.4. Laimėtojai bus skelbiami Žaidimo svetainėje www.taffel.lt per 3 darbo dienas po kiekvieno lošimo. Visas 

laimėtojų sąrašas bus paskelbtas iki 2018 m. spalio 3 d. 

 

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS 

7.1. Su visais laimėtojais bus susisiekta asmeniškai registracijos metu nurodytu telefonu ar el. paštu. 

7.2. Laimėtojai, norintys gauti prizą, turi pateikti Žaidimo Koordinatoriui banko sąskaitos numerį el. paštu 

vexillum@vexillum.lt ar paštu, adresu UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius iki 2018 

m. spalio 19 d. Pateikdamas savo asmens duomenis, laimėtojas išreiškia sutikimą, kad Koordinatorius 

tvarkytų jo pateiktus duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei laimėtojas nesutinka 

pateikti Koordinatoriui reikalingų duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, neteks teisės į prizą 

ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 

5 270 9372 arba +370 650 97096. 

7.3. Žaidime laimėti prizai pervedami laimėtojui į jo asmeninę banko sąskaitą. 

7.4. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis 

turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą. 

7.5. Prizai laimėtojams bus išdalinti  iki 2018 m. spalio 26 d. 

7.6. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl 

prizų. 

7.7. Laimėtojai, kurie nepateiks 7.2. punkte išvardintų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto 

termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Žaidimo Užsakovo nuosavybe. 

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

7.9. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.    

7.10. Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo 

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

 

8. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ 

8.1. Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis. 

8.2. Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems 

kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas 

pašalinti. 

8.3. Užsakovas pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti 

internetinėje svetainėje www.taffel.lt. 

 

9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS 

9.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų „Taffel“ 

produktų. 

9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama. 

 

 

http://www.taffel.lt/
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10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2018 m. spalio 27 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima 

pateikti Žaidimo Koordinatoriui raštu, adresu UAB „Kombo grupė“ M. K. Paco g. 4, Vilniuje, tel. +370 

5 270 9372, +370 650 97096, el. paštas vexillum@vexillum.lt. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir 

Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo 

gavimo dienos. 

10.2. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 

11. PAPILDOMA INFORMACIJA  

11.1. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 5 270 9372, +370 650 97096 ar el. paštu 

vexillum@vexillum.lt. Su išsamiomis Žaidimo taisyklėmis galite susipažinti internete adresu 

www.taffel.lt.  
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1 Priedas 

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas 

 

Brūkšninis kodas Produkto pavadinimas 

4750024000338 Taffel 100 g Spanish Chorizo 

4750024000345 Taffel 100 g Sundried tomato 

4750024000321 Taffel 100 g Salted 

6410381092114 Taffel 150 g Chilli 

6410381092152 Taffel 150 g Mex Salza 

4750024702072 Taffel 150 g Country Onion 

6410381092107 Taffel 150 g Blue Cheese 

 


