AKCIJOS „Laimėk vieną iš vakarėlių komplektų“ TAISYKLĖS
Prašom įdėmiai perskaityti šias taisykles („Taisyklės“). Dalyvaudami Akcijoje (aprašytoje toliau) jūs sutinkate
su šiomis Taisyklėmis.
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Pagal 4 punkto nuostatas šioje Akcijoje („Akcija“) gali dalyvauti asmenys, sulaukę aštuoniolikos (18) metų ir
gyvenantys Latvijoje, Lietuvoje arba Estijoje (kartu – „Baltija“).
Šią Akciją rengia SIA „Coca - Cola HBC Lietuva“ („Coca-Cola“ arba „Akcijos rengėjas“). „Coca-Cola“ įgalioja
reklamos agentūrą – SIA „BSMS“ (bendrasis reg. Nr. 40003471367, juridinis adresas: Dēļu gatvė 4, Ryga, LV1004 ) („BSMS“) atlikti visus su Akcijos organizavimu susijusius veiksmus. Akcija vyksta interneto svetainėje www.burnenergybaltics.com („Interneto svetainė“), ir ją skatinimo medžiaga
remia atskiri Akcijos rengėjo produktų mažmeniniai prekybininkai vienoje arba keliose Baltijos šalyse.
Akcijos rengėjas ir BSMS bei su jomis susijusių bendrovių, subrangovų, agentų ir atstovų darbuotojai bei
darbuotojų šeimos nariai, taip pat bet kuris kitas asmuo, profesionaliai susijęs su Akcija, negali dalyvauti Akcijoje.
Dalyvaudamas šioje Akcijoje pagal šias Taisykles kiekvienas dalyvis („jūs“, „jūsų“, „dalyvis“) sutinka laikytis šių
Taisyklių, taip pat BSMS sprendimų dėl visų su Akcija susijusių klausimų, ir šie sprendimai yra lemiami. BSMS ir
Akcijos rengėjas nevykdys jokio susirašinėjimo.
Bet koks šiose Taisyklėse nurodytas laikas ir data yra laikas ir data Baltijoje. Kilus ginčams dėl kurios nors
paraiškos laiko ar datos, BSMS sprendimai bus galutiniai.
Norint dalyvauti Akcijoje nereikia įsigyti kokio nors gaminio ir atlikti jokio mokėjimo.
Kiekvienas dalyvis gali pateikti tiktai vieną (1) paraišką, ir dalyvis nepateiks ir nesistengs pateikti daugiau negu
vieną (1) paraišką. BSMS turi teisę neregistruoti asmens dalyvauti Akcijoje, jeigu šis asmuo pateikia arba mėgina
pateikti daugiau negu vieną (1) paraišką.

Paraiškų pateikimas
Akcijos pradžios data yra 2020 m. liepos 1 d., 00.01 val. („Pradžios data“), o pabaigos data yra 2020 m. rugpjūčio
16 d., 23.59 val. („Pabaigos data“).
10. Dalyviai gali pateikti paraišką: a) veikdami pagal šias Taisykles; ir b) pateikdami informaciją apie save (vardą,
pavardę, gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą), kaip nurodyta Interneto svetainėje.
11. Registruodamasis akcijai dalyvis sutinka, kad loterijos organizatorius arba užsakovas tvarkytų jo asmens
duomenis šios akcijos rengimo tikslais, ir kad asmens vardas, pavardė bei telefono numerio pirmieji keturi skaičiai
būtų nurodyti tinklalapyje www.burnenergybaltics.com, paskelbiant laimėtojus. Registracijos vykdytojas prisiima
visą atsakomybę už tai, kad būtų pateikta teisinga ir tiksli informacija, taip pat už klaidas, jeigu jų atsirastų įvedant
informaciją.
9.

Prizas ir sąlygos
12. Kiekvienas dalyvis, kuris pateiks galiojančią paraišką, kaip nurodyta 10 punkte („Galiojanti paraiška“), galės
dalyvauti prizo lošime („Lošimas“), kurioje šimtas (100) atsitiktinai ištrauktų laimėtojų gaus prizą („Prizas“).
12.1. „Burn“ vakarėlių komplektas, kurį sudaro vėduoklė, akiniai nuo saulės, vienkartinė kamera, „bluetooth“
garsiakalbis, portatyvinis kroviklis. Kad nekiltų abejonių – iš visų Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija) bus
burtų keliu išsiaiškinti (100) Laimėtojų, iš kurių kiekvienas laimės vieną iš komplektų.
13. Akcijos Laimėtojas privalo pateikti įrodymus, kad atitinka taisykles, įskaitant amžiaus atitikties įrodymus (asmenys,
turintys mažiausiai 18 (aštuoniolika) metų), ir pasirašyti BSMS paruoštą priėmimo-perdavimo aktą dėl Prizo,
patvirtindamas, kad pasirašius aktą pasirašiusysis neturi teisės kreiptis prieš akcijos rengėją dėl prizo naudojimo.
14. Laimėtojas turi būti pasiekiamas burtų traukimo dieną ir pateikti reikalingus dokumentus bei įvykdyti kitus teisinius
reikalavimus dėl Prizo ir (arba) BSMS reikalaujamus dokumentus.
Pranešimas ir Prizo įteikimas
15. Akcijos prizų lošimas įvyks 2020 m. rugpjūčio 17 d., 12.00 val., kur burtų keliu bus išsiaiškinti 100 Laimėtojų.
16. Laimėtojas bus paskelbtas svetainėje www.burnenergybaltics.com 2020 m. rugpjūčio 18 d.
17. Su laimėtoju susisieks SIA BSMS įgaliota agentūra UAB „Galley group“ (Gerosios Vilties g. 22A-2, LT-03145,
Vilnius, Lietuva) per tris (3) darbo dienas nuo Burtų traukimo dienos paraiškoje nurodytu telefono numeriu.
18. Prizų nelaimėjusiems dalyviams pranešimas nebus siunčiamas.
19. Jeigu „Galley group“ nepavyks susisiekti su potencialiu laimėtoju per tris (3) dienas nuo Pabaigos datos arba
potencialus laimėtojas dėl bet kokios priežasties neatsiims Prizo ir (arba) nedalyvaus renginyje, paraiška bus
laikoma negaliojančia, ir BSMS surengs burtų traukimą su kitomis galiojančiomis paraiškomis per protingą laiką,
kai tik tai bus pagrįstai įmanoma.
20. Laimėtojas savo prizą galės atsiimti pateikęs asmens tapatybę paliudijantį dokumentą.
21. Prizus Laimėtojai turi atsiimti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Jei prizas neatsiimamas iki nustatyto termino, prizas lieka
Akcijos užsakovo SIA „Coca-Cola HBC Lietuva“ nuosavybe.
Bendrosios taisyklės
22. Paraiškos, pateiktos tiesioginės prijungties būdu, naudojantis rašmenų ar makrotechnologija arba automatiniais
įrenginiais, negalios. BSMS turi teisę patikrinti paraiškų galiojimą ir atmesti paraiškas, jeigu konstatuoja, kad jos
pateiktos naudojantis automatizuoto pateikimo metodais.
23. Kad nekiltų abejonių – norint dalyvauti Akcijoje būtinas kompiuteris arba mobilusis prietaisas ir prieiga prie
interneto. Dalyvis privalo gauti leidimą iš kompiuterinio savininko ir asmens, apmokančio interneto tiekėjų
paslaugas. Išlaidos, patirtos registruojantis internetu dalyvauti šioje Akcijoje, neatlyginamos.

24. Neleidžiama pateikti paraiškos dalyvauti Akcijoje kito asmens vardu, taip pat paraiškoje negalima nurodyti kito
asmens duomenų ir kontaktinės informacijos.
25. Ginčuose dėl Laimėtojo tapatybės BSMS sprendimas yra galutinis.
26. Visos paraiškos laikomos gautomis tuo momentu, kai jos patenka į BSMS duomenų bazę, o ne tuo metu, kai
dalyvis išsiunčia paraišką Interneto svetainėje. Paraiškos formos pateikimas internetu arba pateikimo bet kokiu
kitu būdu įrodymas nepatvirtina, kad jūsų paraiška yra gauta. BSMS neprisiima atsakomybės už paraiškas, kurios
užpildytos neteisingai, dingusios, pateiktos pavėluotai arba dėl kokios nors priežasties negautos.
27. Prizas yra toks, kaip aprašytas, jis neperduodamas ir nekeičiamas, už jį nebus siūlomas piniginis atlyginimas,
jeigu potencialus laimėtojas dėl kokios nors priežasties negalės atsiimti Prizo. Nenumatytų aplinkybių atveju
Akcijos rengėjas turi teisę pakeisti visą Prizą arba jo dalį lygiaverčiu ar vertingesniu prizu.
28. Laimėtojas arba jo įgaliotas asmuo sutinka dalyvauti pagrįstuose viešinimo renginiuose ryšium su Akcija, jeigu to
paprašys BSMS arba Akcijos rengėjas, ir Laimėtojas sutinka, kad BSMS ar Akcijos rengėjas naudos jo vardą,
atvaizdą bei garso ir (arba) vaizdo įrašus bet kokiam viešinimui ryšium su Akcija.
29. Laimėtojo vardą bus galima sužinoti pateikus raštišką prašymą du mėnesius nuo Pabaigos datos.
30. BSMS ir Akcijos rengėjas, taip pat nė viena su jais susijusi bendrovė, darbuotojai, direktoriai, agentai, įgalioti
asmenys ar subrangovai neprisiima jokios atsakomybės arba įsipareigojimų dėl bet kokios žalos, nuostolių,
sužalojimų ar nepasitenkinimo, kilusio bet kuriam dalyviui lankantis Interneto svetainėje, dalyvaujant Akcijoje arba
gavus Prizą. Išsiuntimo įrodymas nebus laikomas gavimo įrodymu. BSMS ir Akcijos rengėjas neprisiima
atsakomybės už bet kokias problemas ar technines bet kurio telefono tinklo arba linijų, kompiuterių prijungties
sistemų, serverių ar paslaugų teikėjų, kompiuterinės įrangos klaidas, programinės įrangos triktis siunčiant bet kokį
laišką el. paštu arba paraišką, dėl techninių problemų ar interneto apkrovos, telefono linijų arba bet kurios interneto
svetainės perkrovos arba dėl bet kokio vėlavimo ar pašto arba lygiaverčio pristatymo paslaugos klaidos, įskaitant
bet kokius nuostolius arba žalą dalyvio ar bet kurio kito asmens kompiuteriui arba mobiliajam telefonui, patirtus
dalyvaujant Akcijoje arba dėl pačios Akcijos.
31. Gali atsirasti aplinkybių, neleidžiančių įgyvendinti Akcijos arba skirti Prizą dėl tokių priežasčių, kurių Akcijos
rengėjas ar BSMS negali numatyti ir kontroliuoti, tad atitinkamai Akcijos rengėjas arba BSMS savo nuožiūra gali
pratęsti arba pakeisti Akciją, ir dalyvis sutinka, kad Akcijos rengėjas ir BSMS dėl to neprisiima atsakomybės
32. BSMS ir Akcijos rengėjas turi teisę:
32.1. pakeisti Akcijos formatą ir (arba) atidėti ar sustabdyti Akciją arba bet kurį jos etapą, visiškai arba iš dalies,
dėl tokių priežasčių, kurių jis negali kontroliuoti, ir (arba)
32.2. atsisakyti patvirtinti asmens dalyvavimą Akcijoje arba tolesniuose renginiuose, kuriuos organizuoja BSMS
pagal Akcijos rengėjo įgaliojimą, šiais atvejais:
32.2.1. jeigu BSMS arba Akcijos rengėjas pagrįstai laiko, kad Prizas yra visiškai arba iš dalies perduotas
trečiajam asmeniui;
32.2.2. jeigu dalyvis buvo diskvalifikuotas kuriame nors BSMS ar Akcijos rengėjo konkurse arba akcijoje
dvylika (12) mėnesių nuo Pradžios datos;
32.2.3. jeigu BSMS pagrįstai laiko, kad asmuo nesilaikė šių Taisyklių, ir/arba
32.2.4. j asmuo neatitinka dalyvavimo Akcijoje reikalavimų (arba dalyvauti Akcijoje jam uždrausta dėl bet
kokios priežasties).
33. Išskyrus tai, kas aiškiai nustatyta šiose Taisyklėse, BSMS ir Akcijos rengėjas neprisiima atsakomybės už bet
kokias sąnaudas ir išlaidas, kurias gali patirti bet kuris dalyvis. Laimėtojas bus atsakingas už bet kokius mokėtinus
mokesčius, taikomus laimėtam Prizui.
34. Visiems dalyviams rekomenduojama išsaugoti šių Taisyklių kopiją, kad galėtų vėliau jas perskaityti.
35. Akcijai ir šioms Taisyklėms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, ir bet kokie ginčai (sutartiniu arba
nesutartiniu pagrindu), kylantys iš Akcijos arba susiję su Akcija ar šiomis Taisyklėmis, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisme.
36. Bendra informacija apie Akciją bus prieinama UAB „Galley group", Gerosios Vilties g. 22A–2, Vilnius, arba
paskambinus telefonu +370 5 2312827 darbo dienomis nuo 10.30 iki 17.00 val

