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Ryga

2022 m. kovo 28 d.

AKCIJOS TAISYKLĖS
1. Energinių gėrimų BURN platintojas

Coca-Cola HBC Lietuva

2. Akcijos organizatorius

SIA „BSMS”
Reg. Nr. LV40003471367
Jurid. adresas: Dēļu g. 4-8, Ryga, LV-1004
Fakt. adresas: Dēļu g. 4-8, Ryga, LV-1004

3. Akcijos teritorija: visa Lietuvos Respublikos teritorija.
4. Akcijos laikotarpis: nuo 2022 m. balandis 1 d. iki 2022 m. gegužės 15 d.

5. Akcijos metu galima laimėti tokius prizus: Bendras prizinis fondas – 10 prizų rinkinių bus
ištraukta tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos dalyvių.
Pavadinimas

Prizų
skaičius

Burn vakarėlių rinkinys:
pripučiamas baseinas,
paplūdimio rankšluostis,
plūduriuojantis gėrimų
laikiklis, pripučiama gulbė,
belaidė kolonėlė, vėduoklė

10 vnt.

6. 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
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arba mėgina pateikti daugiau negu vieną (1) paraišką. Visų Akcijos sąlygų ieškok svetainėje
www.burnenergybaltics.com. Gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų. Esant nenumatytoms aplinkybėms
Akcijos organizatorius pasilieka teisę nurodytus prizus keisti lygiaverčiais prizais.

6.1. Akcijai galima registruotis nuo 2022 m. balandis 1 d. iki 2022 m. gegužės 15 d. 24:00.
7. Dalyvis gali registruotis akcijai taip:
internetu, tinklalapyje www.burnenergybaltics.com, nurodyti vardą, pavardę, amžių, el. paštą ir telefono
numerį.
7.1. Lošiant prizus dalyvaus visos paraiškos teisingai internetu užpildytos paraiškos, kurias pateikė asmenys
nuo 18 metų.
7.2. 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. Iki kiekvieno laimėtojų nustatymo dalyvis turi teisę reikalauti iš akcijos
organizatoriaus ištrinti jo įvestus duomenis. Tokiu atveju registruoti duomenys ištrinami, ir į registraciją
daugiau neatsižvelgiama.
8. Dalyvių pareiga:
Norėdami dalyvauti akcijoje dalyviai privalo užsiregistruoti 7 punkte nurodytu būdu.
9. Paraiškų pateikimo terminas:
Dalyvis gali pateikti paraišką dalyvauti akcijai 7 punkte nurodytu būdu nuo 2022 m. balandis 1 d. iki 2022
m. gegužės 15 d. 24:00.
10. Laimėtojų nustatymas:
10.1. 2022 m. gegužės 16 d., 12:00 val., įvyks loterija, kurioje iš viso bus ištraukta 10 (dešimt) prizų.
10.2. Lošimai vyks SIA „BSMS” biure, Dēļu gatvė 4, Ryga, LV 1004.

11. Laimėtojų informavimas
11.1. Laimėtojams bus pranešta asmeniškai, paskambinus arba nusiuntus SMS telefono numeriu, nurodytu
registruojantis dalyvauti akcijoje, per 3 darbo dienas po lošimo.
11.2. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas svetainėje www.burnenergybaltics.com 2022 m. gegužės 17
d.
12. Prizas įteikimas
12.1. Dėl prizo perdavimo akcijos organizatorius susisieks su laimėtoju individualiai ir susitars dėl perdavimo
proceso. Visas su prizo atsiėmimu susijusias išlaidas laimėtojas apmoka pats.
12.2. Laimėtojas prizą turi atsiimti UAB „Galley group", Gerosios Vilties g. 22A–2, Vilnius, iki 2022 m. gegužės
31 d
12.3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, prizų pristatymas gali vėluoti, tokiu atveju Akcijos
organizatorius informuos laimėtojus SMS žinute registracijoje nurodytu telefono numeriu.
12.4. Laimėtas prizas nebus keičiamas į lygiavertę pinigų sumą.
12.5. Visus mokesčius, jeigu jie numatyti, susijusius su laimėto prizo gavimu, sumoka laimėtojas.
13. Akcijoje negali dalyvauti „Coca-Cola HBC Lietuva“, taip pat UAB „Galley group“ darbuotojai ir jų šeimų
nariai. Jeigu ši taisyklė bus pažeista ir traukiant burtus laimėtoju taps asmuo, neturintis teisės dalyvauti
nustatant laimėtoją, Akcijos organizatorius privalės pašalinti šį asmenį iš laimėtojų sąrašo.

_____________________________________________________________________________
14. Visos pretenzijos bus nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodyta tvarka, adresas
ieškiniams pateikti: UAB „Galley group", Gerosios Vilties g. 22A-2, LT-03145 Vilnius. Pretenzijos bus priimtos,
išnagrinėtos ir atsakymas bus pateiktas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Pretenzijos bus
priimamos iki 2022 m. gegužės 31 d.

15. Akcijos taisykles galima rasti:
15.1. UAB „Galley group", Gerosios Vilties g. 22A-2, LT-03145 Vilnius
15.2. Akcijos svetainėje: www.burnenergybaltics.com
15.3. Bendra informacija apie Akciją bus prieinama UAB „Galley group", Gerosios Vilties g. 22A-2, LT-03145
Vilnius arba telefonu +370 5 2312827 darbo dienomis nuo 10.30 iki 16.00 val.

