Loterijos „LG laimingieji!“ taisyklės
1. Loterijos organizatorius: UAB „Idea Riga“, įmonės kodas 40003428059, būstinės adresas: Kr.
Barona gatvė 36-31, LV-1011, Ryga, Latvija.
2. Loterijos užsakovas: UAB „LG Electronics Latvia“, įmonės kodas 40003834190, būstinės
adresas: Grēdu gatvė 4A, LV-1019, Ryga, Latvija.
3. Loterijos pradžia: 2018 m. balandžio 23 d. Loterijos pabaiga: 2018 m. spalio 2 d. Įsigyti
loterijoje dalyvaujančių prekių ir registruotis dalyvauti loterijoje galima nuo 2018 m. balandžio
23 d. 00.01 val. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 23.59 val.
4. Loterijoje dalyvaujanti prekė: prekė su prekės ženklu „LG“, kaip numatyta šių taisyklių priede
Nr. 1.
5. Loterijos vykdymo teritorija: loterija vyks Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose
elektroninių prekių parduotuvėse, kuriose galima įsigyti loterijos prekių.
6. Loterijos prekių, kurių įsigijus bus galima dalyvauti loterijoje, skaičius, atsižvelgiant į pagrįstą
prašymą, nebus ribojamas.
7. Loterijos prekės taip pat gali būti parduodamos prieš 5 punkte nurodytus laikotarpius arba po jų,
tačiau jų įsigijimas nesuteiks teisės dalyvauti loterijoje.
8. Šioje akcijoje gali dalyvauti visi bet kokio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai, išskyrus
asmenis, nurodytus šių taisyklių 20 punkte.
9. Norint dalyvauti loterijoje ir laimėti prizą, nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki 2018 m. rugsėjo 30
d. būtina įsigyti vieną iš „LG“ prekių pagal šių taisyklių priedą Nr. 1 bet kurioje iš Lietuvos
Respublikos teritorijoje esančių elektroninių prekių parduotuvių, kuriose galima įsigyti loterijoje
dalyvaujančių prekių, bei išsaugoti originalų pirkimo kvitą, kuris bus laikomas loterijos prekių
įsigijimo įrodymu, ir užsiregistruoti jį nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki 2018 rugsėjo 30 d. 23.59
val. (registracija prieš arba po nurodyto laiko bus laikoma negaliojančia ir nesuteiks teisės
dalyvauti prizų traukime) užpildant registracijos formą svetainėje www.LGlaimingi.lt. Formoje
būtina nurodyti vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį, sumą, pirkimo vietą, pirkimo datą, prekės
serijos numerį, miestą, dalyvio telefono numerį, el. pašto adresą ir amžių. Registracija svetainėje
www.LGlaimingi.lt yra nemokama.
9.1. Jei prekė buvo nupirkta internetu, formoje taip pat reikia nurodyti užsakymo numerį arba
sąskaitos faktūros numerį.
9.2. Besiregistruojantis asmuo prisiima visą atsakomybę už pateikiamos informacijos teisingumą
ir tikslumą, taip pat už joje esančias klaidas.

10. Prizinis fondas:
10.1.

1 prizas – kelionių agentūros „Makalius“ 4 000,00 EUR vertės dovanų kortelė.

10.2.

5 prizai – kelionių agentūros „Makalius“ 1 000,00 EUR vertės dovanų kortelė.

10.3.

Bendra prizinio fondo vertė yra 9 000,00 EUR, įskaitant PVM.

11. Vienas asmuo gali laimėti ir atsiimti tik vieną prizą, tačiau loterijoje gali registruotis kelis kartus
– tikimybę laimėti galima padidinti kaskart įsigyjant loterijos prekę ir registruojant naują
pirkimo kvito numerį.
11.1.
Jei, siekdamas padidinti tikimybę laimėti, loterijos dalyvis bandys užregistruoti vieną
pirkimo kvito numerį kelis kartus, loterijos organizatoriai pasilieka teisę neinformuoti
dalyvio, kad pirkimą įrodančio dokumento numeris nėra unikalus, ir atšaukti registraciją,
taip užtikrinant loterijos vykdymą pagal lygybės ir sąžiningo dalyvavimo principus.
11.2.
Pirkimo dokumente turi būti aiškiai matomas ir įskaitomas loterijoje dalyvaujančios
prekės pavadinimas. Jei informacija yra neišsami, norint gauti prizą, būtina pateikti konkretų
apskaitos čekį su nurodytu loterijoje dalyvaujančios prekės pavadinimu.
12. Loterija bus rengiama 6 (šešis) kartus.
Loterija

1

2

3

Loterijos
vykdymo
data

Registracijos laikotarpis

2018 06 04
17.00 val.

Loterijoje dalyvauja visi
dalyviai, kurie užsiregistravo
nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki
gegužės 31 d. 23.59 val.

2018 07 02
17.00 val.

Loterijoje dalyvauja visi
dalyviai, kurie užsiregistravo
nuo 2018 m. birželio 1 d. iki
birželio 30 d. 23.59 val.

2018 08 02
17.00 val.

Loterijoje dalyvauja visi
dalyviai, kurie užsiregistravo
nuo 2018 m. liepos 1 d. iki
liepos 31 d. 23.59 val.

Loterijos prizas
Kelionių agentūros
„Makalius“ 1 000,00
EUR vertės dovanų
kortelė.
Kelionių agentūros
„Makalius“ 1 000,00
EUR vertės dovanų
kortelė.
Kelionių agentūros
„Makalius“ 1 000,00
EUR vertės dovanų
kortelė.

Prizų
skaičius,
vnt.

1

Rezultatų
paskelbimo
data

2018 06 05

1

2018 07 03

1

2018 08 03

4

5

6

2018 09 03
17.00 val.

Loterijoje dalyvauja visi
dalyviai, kurie užsiregistravo
nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki
rugpjūčio 31 d. 23.59 val.

2018 10 01
17.00 val.

Loterijoje dalyvauja visi
dalyviai, kurie užsiregistravo
nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki
rugsėjo 30 d. 23.59 val.

2018 10 01
17.15 val.

Loterijoje dalyvauja visi
dalyviai, kurie užsiregistravo
nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki
rugsėjo 30 d. 23.59 val.

Kelionių agentūros
„Makalius“ 1 000,00
EUR vertės dovanų
kortelė.
Kelionių agentūros
„Makalius“ 1 000,00
EUR vertės dovanų
kortelė.
Kelionių agentūros
„Makalius“ 4 000,00
EUR vertės dovanų
kortelė.

1

2018 09 04

1

2018 10 02

1

2018 10 02

12.1.
Loterijos bus rengiamos UAB „BIG IDEA LT“ biure, adresu Vokiečių g. 26, LT01130, Vilnius, Lietuva.
12.2.
Laimėtojai bus nustatomi pagal unikalias loterijos registracijas, atsitiktinai išrenkant
po 1 kiekvienos loterijos laimėtoją. Šiuo tikslu bus naudojama kompiuterinė programa.
13. Bendras loterijos dalyvių skaičius iš anksto nėra žinomas, tačiau tikimasi, kad loterijoje
dalyvaus 3 000 (trys tūkstančiai) dalyvių. Iš viso dalyvių skaičiaus bus atrinkti 6 laimėtojai.
13.1.
Apytikrė tikimybė laimėti: 3000: 6.
14. Apytikrės dalyvio išlaidos įsigyjant vieną loterijoje dalyvaujančią prekę: nuo 289,00 iki
7 999,00 EUR.
15. Laimėtojo vardas, pavardė ir pirkimo kvito numeris
www.LGlaimingi.lt, vadovaujantis šių taisyklių 12 punktu.

bus

paskelbti

svetainėje

15.1. Dalyvaudami loterijoje dalyviai sutinka, kad loterijos organizatoriai ir „LG Electronics
Latvia“ naudotų jų duomenis loterijos laimėtojams nustatyti ir paskelbtų juos svetainėje
www.LGlaimingi.lt.
16. Visus prizus UAB „BIG IDEA LT“ laimėtojams įteiks adresu Vokiečių g. 26, Vilnius arba
išsiųs iš anksto sutartu adresu. Laimėtojai galės atsiimti savo prizus pateikę asmens tapatybės
dokumentą ir pirkimo kvitą.
16.1.
Pirkimo kvite turi būti nurodyti tokie duomenys: loterijoje dalyvaujančios prekės
pavadinimas, pirkimą patvirtinančio dokumento numeris, kuris turi atitikti užregistruoto
loterijoje laimėjusio pirkimo kvito numerį, o loterijos prekės įsigijimo data turi būti nuo
2018 m. balandžio 23 d. iki rugsėjo 30 d., kaip nurodyta šiose loterijos sąlygose.

16.2.
Jei loterijos laimėtojas negali pateikti loterijoje dalyvaujančios prekės pirkimo kvito
ar šiose taisyklėse nurodyto asmens tapatybės dokumento, arba jei informacija šiuose
dokumentuose nesutampa su laimėtojo registracijos metu pateiktais duomenimis, prizas
nebus įteiktas.
16.3.
Jei užregistruoto ir prizą laimėjusio pirkimą patvirtinančio dokumento numeriai
prizo įteikimo metu nėra identiški – t. y. simbolių kombinacija ir seka nėra tokia pati,
pirkimą patvirtinančio dokumento numeryje nėra tokių pačių simbolių, yra papildomų
simbolių ar vietoj kai kurių simbolių yra panašių simbolių ir akcijos organizatoriai įtaria
galimą apgaulę – akcijos organizatoriai pasilieka teisę neįteikti prizo.
16.4.
Organizatoriai susisieks su loterijos laimėtojais praėjus vienai darbo dienai po
loterijos, skambindami arba nusiųsdami pranešimą registruotu tel. numeriu arba el. paštu.
16.5.

Prizo vertė negali būti išmokėta grynaisiais.

16.6.
Jei laimėtojas neatsiims prizo iki 2018 m. spalio 31 d., laimėtojas neteks teisės į
prizą.
17. Prizų įteikimo metu loterijos laimėtojai ir akcijos organizatoriai pasirašo prizo priėmimo–
perdavimo aktą. Gavęs prizą ir pasirašęs priėmimo–perdavimo aktą, laimėtojas negali kreiptis į
loterijos organizatorius su pretenzijomis dėl prizo.
18. Loterijos organizatoriai neatsako už galimus nuostolius, kurių laimėtojas gali patirti
naudodamas prizą.
19. Loterijos dalyvis turi teisę iki 2018 m. spalio 31 d. pateikti rašytinį skundą dėl loterijos įmonei
SIA „Idea Riga“ adresu Barona gatvė 36-33, LV-1011, Ryga, Latvija. Visi skundai bus
išnagrinėti, o atsakymas dalyviui bus pateiktas per 15 kalendorinių dienų nuo rašytinio skundo
gavimo dienos.
20. Loterijoje draudžiama dalyvauti: UAB „Idea Riga“, UAB „Havas Media“, UAB „BIG IDEA
LT” ir „LG Electronics Latvia“ darbuotojai negali dalyvauti loterijoje. Jei ši taisyklė yra
pažeidžiama ir vienu iš loterijos laimėtoju tampa asmuo, neturintis teisės dalyvauti loterijoje,
prizas bus perduotas loterijos užsakovui – įmonei UAB „LG Electronics Latvia“.
21. Visos loterijos sąlygos pateikiamos svetainėje www.LGlaimingi.lt.

Priedas Nr. 1
Loterijoje dalyvaujančių prekių sąrašas
„LG Electronics“ OLED ir UHD televizoriai (modeliai):
49SJ800V, 49SJ810V, 49SK8000PLB, 49SK8100PLA, 49SK8500PLA, 49UK7550MLA,
55SJ800V, 55SJ810V, 55SJ850V, 55SJ950V, 55SK7900PLA, 55SK8000PLA, 55SK8100PLA,
55SK8500PLA, 55SK9500PLA, 55UK7550MLA, 65SJ800V, 65SJ810V, 65SJ810V, 65SJ850V,
65SJ850V,
65SJ950V,
65SJ950V,
65SK7900PLA,
65SK8000PLA,
65SK8100PLA,
65SK8100PLA,
65SK8500PLA,
65SK8500PLA,
65SK9500PLA,
65SK9500PLA,
65UK7550MLA, 70UJ675V, 70UK6950PLA, 75SJ955V, 75SK8100PLA, 75UJ651V, 75UJ675V,
75UK6200PLA, 75UK6500PLA, 86SJ957V, 86UK6500PLA, OLED55B7V, OLED55B8PLA,
OLED55C7V, OLED55C8PLA, OLED55E7N, OLED55E8PLA, OLED65B7V, OLED65B8PLA,
OLED65C7V, OLED65C8PLA, OLED65E7V, OLED65E8PLA, OLED65G7V, OLED65G8PLA,
OLED65W7V,
OLED65W8PLA,
OLED77C8PLA,
OLED77G7V,
OLED77W7V,
OLED77W8PLA, 49SK7900PLA, 65UJ701V, 65UK6950PLB, 65UJ670V, 65UK6750PLD,
65UJ6517, 65UK6500MLA, 5UJ634V, 65UK6470PLC, 65UJ6307, 65UK6400PLF, 65UJ620V,
65UK6300MLB, 65UK6100PLB, 60SJ850V, 60SJ810V, 60UJ7507, 60UJ6517, 60UJ634V,
60UJ6307, 60UK6200PLA, 55UJ7507, 55UJ701V, 55UK6950PLB, 55UJ670V, 55UK6750PLD,
55UJ6517, 55UK6500PLA, 55UJ634V, 55UK6470PLC, 55UJ6307, 55UK6400PLF, 55UJ620V,
55UK6300PLB, 55UJ620V, 55UK6200PLB, 55UK6100PLB, 50UK6950PLB, 50UK6750PLD,
50UK6500PLA, 50UK6470PLC, 50UK6300PLB, 49UJ7507, 49UJ701V, 49UJ670V, 49UJ6517,
49UJ634V, 49UK6470PLC, 49UJ6307, 49UK6400PLF, 49UJ620V, 49UK6300PLB,
49UK6200PLA, 43UJ7507, 43UJ701V, 43UK6950PLB, 43UJ670V, 43UK6750PLD, 43UJ6517,
43UK6500PLA, 43UJ634V, 43UK6470PLC, 43UJ6307, 43UK6400PLF, 43UJ620V,
49UK6300PLB, 43UK6200PLA
„LG Electronics“ skalbyklės ir džiovyklės (modeliai):
F4J8VS2W, F4J7VY1W, F4J7TY1W, F4J6TY0W, F2J6QY0W, F2J5QN3W, F4J7JY2W,
F2J5TY4W, F4J6EY2W, F4J6VY0W, F2J6QY8S, F2J7HY8S, F2J7HY1W, F2J6WY0W,
F2J6WN0W, F0J6WN0W, F2J5WN4W, F2J5WN3W, F2J5WN7S, F0J5WN3W, F2J5NY4W,
F4J8JH2W, F4J7FH1W, F4J6TG0W, F2J7HG2W, F2J6HM0W, F2J7HG1W, F4J7TH1W,
F4J6VG0W, FH4G1JCS2, F8K5XN3, RC9055AP2F, RC9055AP2W, RC80U2AV3W,
RC90U2AV2W, RC80U2AV0W, F4J5VY4W, F4J8JH2WD
„LG Electronics“ šaldytuvai (modeliai):
GBB329DSDZ, GBB329SWDZ, GBB59PZDZS, GBB59PZFZS, GBB59PZJZS, GBB59PZKVS,
GBB59PZPFS, GBB59SWRVS, GBB59SWRZS, GBB60NSYFE, GBB60NSYQE,
GBB60NSYXE, GBB60PZFZS, GBB60PZGFS, GBB60PZGZS, GBB60SAFFB, GBB60SEPFS,
GBB60SWFZS, GBB60SWGFE, GBF60PZFZS, GBB548PZQZB, GSB760PZXV,
GSJ760WBXV, GSJ761SWXZ, GSJ960PZBZ, GSL760PZXV, GSL761PZUZ, GSX961NSAZ,
GMJ916NSHV, GMX936SBHV, GBP20PZCFS, GBB60PZMFS, GBB60BLGFS

