
 

 

Loterijos „Actimel Santa loterija!“ taisyklės 
 

1. Loterijos produktų rinkodaros teisių turėtoja yra bendrovė SIA„Danone“, į. 
k.40003379213, registracijos adresas Skanstes iela 27, Ryga, LV 1013, Latvija, toliau 
vadinama – „Danone“.  

2. Loterija „Actimel Santa loterija!“ yra žaidimas, skirtas vartotojams (toliau vadinama 
Loterija), kurį organizuoja RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, į. 
k. 211884470, adresas: Raudondvario 101, Kaunas, Lietuva, toliau vadinamas 

Loterijos organizatoriumi.  

3. Loterijos teritorija apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją, kurioje platinami 

Loterijos produktai.  

4. Loterijoje gali dalyvauti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos gyventojas. 

Loterija prasideda 2018 m. spalio 22 d. Loterijos pabaigos data yra 2018 m. gruodžio 
31 d. arba iki tol, kol prekybos vietose nepasibaigia Loterijos produktai.  

5. Loterijos produktai yra „Actimel“ produktai, nurodyti Priede Nr. 1.  

6. Loterijos produktų, kuriuos galima įsigyti siekiant dalyvauti Loterijoje, kiekis nėra 

ribojamas, laikantis protingo įsigijimo principo.  

7. Loterijos produktus bus galima įsigyti ir jau pasibaigus šių taisyklių 4 punkte 

nurodytam laikotarpiui, tačiau įsigijus juos ne Loterijos galiojimo laikotarpiu, Loterijoje 
dalyvauti negalima.  

8. Bendrovės „Danone“, taip pat RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialo  darbuotojai 
ir jų šeimos nariai negali dalyvauti Loterijoje. Jeigu būtų nustatyta, kad nurodytų 
bendrovių darbuotojas ar jo (jos) šeimos narys dalyvavo Loterijoje, tokiu atveju prizas 
neįteikiamas.  

9. Norint dalyvauti Loterijoje ir turėti galimybę laimėti prizą, reikia laikotarpiu nuo 2018 
m. spalio 22 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. įsigyti bet kurį Loterijos produktą (žr. Priedą 

Nr. 1).  

10. Atidarius produkto pakuotę (nuplėšiant folijos dangtelį),  tikrinamas vaizdas folijos 

dangtelio apačioje. Jeigu ant folijos dangtelio yra kalėdinės eglutės paveikslėlis, 
dalyvis laimėjo 500,00 EUR. Jeigu ant dangtelio nėra nieko – dalyvis nieko nelaimėjo. 
Kalėdinės eglutės atvaizdas pateiktas Priede Nr. 2. Dalyvis privalo išsaugoti folijos 
dangtelį su eglutės atvaizdu, nes tai yra prizo laimėjimo įrodymas.  

11. Jeigu dalyvis įsigyja Loterijos produktą pakartotinai, jis (ji) gali laimėti prizą vėl.  

12. Prizų kiekis yra ribotas, todėl jie bus įteikti tik dešimčiai tų dalyvių, kurie atitinka 
Taisyklių reikalavimus. 

13. Prizų fondas: 

Prizas Kiekis 1 prizo vertė (EUR) 
Bendra prizų vertė 

(EUR) 



 

 

Piniginis prizas 10 500,00 5000,00 

Bendra prizų fondo vertė, EUR: 5000,00 

14.   

14.   

 

14. Norėdamas gauti prizą, dalyvis turi susisiekti su RAB „PPD Marketinga 
Pakalpojumi“ filialu telefonu 864316618, el. paštu infolt@ppd.lv, ar adresu 
Raudondvario 101, Kaunas, Lietuva, darbo dienomis nuo 10 iki 17 val., ne vėliau 

kaip iki 2019 m. sausio 2 dienos, ir informuoti Organizatorių apie tai, kad dalyvis 
rado laimėjusį folijos dangtelį su kalėdinės eglutės atvaizdu. Norėdamas gauti 
prizą, dalyvis turi pateikti laimėjusį folijos dangtelį su kalėdinės eglutės 
atvaizdu, asmens dokumentą ir banko sąskaitos numerį ne vėliau kaip iki 2019 

m. sausio 15 d. Prizai bus išmokami tik banko pavedimu per 5 darbo dienas 
nuo tinkamo dokumentų pateikimo (t. y. pateikus folijos dangtelį, asmens 
dokumentą ir sąskaitos numerį). Nėra galimybės prizą atsiimti grynaisiais 
pinigais.  

15. Laimėjęs folijos dangtelis su kalėdinės eglutės atvaizdu turi būti pateiktas 
Loterijos organizatoriui kaip laimėjimo įrodymas ir jis negali būti pažeistas, 

suplėšytas, nukopijuotas ar kitokiu būdu pakeistas, kas keltų abejonių dėl 
folijos dangtelio originalumo. Organizatorius turi teisę neišmokėti prizo, jeigu 
laimėjęs folijos dangtelis yra pažeistas, suplėšytas, nukopijuotas ar kitokiu 
būdu pakeistas, jeigu kyla abejonių dėl jo originalumo.  

16. Vėliausia prizų išmokėjimo data yra 2019 m. sausio 15 d. Jeigu prizai būtų 
nelaimėti ar dėl nuo Loterijos organizatoriaus nepriklausančių priežasčių 

neišmokėti iki 2019 m. sausio 15 d., jie be jokios kompensacijos tampa 
„Danone“ nuosavybe ir „Danone“ galės jais disponuoti savo nuožiūra.  

17. Loterijos organizatoriai neatsako už žalą, kurią galimai patirtų prizo laimėtojas 
naudodamasis prizu.  

18. Gyventojų pajamų mokestį sumoka Loterijos organizatoriai. Loterijos laimėtojams 
nereikia mokėti jokių mokesčių.  

19. Loterijos organizatoriai nekeičia Loterijos prizų, kuriuos laimi Loterijos dalyviai, į 
jokius kitus prizus laimėtojų pageidavimu.   

20. Papildomos išlaidos, susijusios su prizo išdavimu laimėtojams, neaptartos šiose 
Taisyklėse, tokios kaip transporto ar telefono išlaidos, nėra padengiamos.  

21. Loterijos organizatoriai neatsako už atvejus, kai Loterijos dalyviai nesilaiko šių 
Loterijos taisyklių.  

22. Loterijos organizatoriai neatsako už prizų neišdavimą tais atvejais, kai nesilaikoma 
šių Loterijos taisyklių, arba kai Loterijos dalyviai pateikia netikslią ar neteisingą 
informaciją, arba jeigu Loterijos organizatoriai neturėjo galimybės susisiekti su 
Loterijos laimėtojais dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo organizatorių.  

23. Visos pretenzijos dėl Loterijos organizavimo ir / ar vykdymo turi būti siunčiamos raštu 



 

 

Loterijos organizatoriams adresu RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, 
Raudondvario 101, Kaunas, Lietuva, arba el. paštu infolt@ppd.lv iki 2019 m. sausio 
15 d., su nuoroda „dėl Loterijos „Actimel Santa loterija“ ir išsamiai paaiškinant savo 

priekaištus ar reikalavimus bei juos pagrindžiant, taip pat pridedant pretenzijoje 
minimus dokumentus ar jų kopijas.     

24. Loterijos organizatoriai pretenziją apsvarstys ir į ją atsakys per 15 (penkiolika) dienų 
nuo gavimo. Jeigu organizatoriai nuspręstų, kad pretenzija pagrįsta, atsakyme bus 
nurodytos pretenzijos tenkinimo sąlygos ir terminai.  

25. Loterijos organizatorių bei Loterijos dalyvių teises ir pareigas apibrėžia išimtinai tik 
šios Loterijos taisyklės. Reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie 
Loteriją yra tik nukreipiamojo pobūdžio.   

26. Dalyvaudamas Loterijoje ir pateikdamas savo asmens duomenis atsiimdamas 
laimėtą prizą, asmuo automatiškai patvirtina, kad Loterijos organizatorius gali rinkti, 

tvarkyti ir saugoti dalyvio duomenis loterijos organizavimo ir vykdymo tikslu, t. y. 
nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines 
prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų 
tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami 

tik vieną kartą ir tik šios Loterijos metu. 

Loterijos dalyvis turi teisę susipažinti su Loterijos Organizatoriaus tvarkomais jo 

asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Loterijos 
organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaudamasis LR asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Jei dalyvis nesutinka pateikti 
Loterijos vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų 

tvarkymu, jis netenka teisės į laimėtą prizą. 
 

26. Loterijos taisykles galima rasti internete adresu www.actimel.lt, taip pat informaciją 
apie Taisykles galima gauti telefonu 864316618 ar el. paštu info.lt@ppd.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Priedas Nr.1 Produktai, kuriuos įsigyjant galima dalyvauti Loterijoje 
 
47500877 ACTIMEL Natural 4*100g BAL  
47500884 ACTIMEL Strawberry 4*100g BAL  

47500891 ACTIMEL Multifruit 4*100g BAL  
47500914 ACTIMEL Forest Fruit 4*100g BAL  
4751008971026        ACTIMEL Strawberry 8*100g BAL    
59070665 ACTIMEL FOREST FRUIT 8x100g BAL 
 
 
 

 

Priedas Nr.2  Laimingojo dangtelio atvaizdas 


