ŽAIDIMO „Populiariausiųjų dienos“ TAISYKLĖS
1. Konkurso „Populiariausia prekė 2018“ nugalėtojai įvairiose prekių kategorijose
išrenkami, o atitinkamos prekės „Populiariausios prekės 2018“ ženklu išskiriamos
įvertinus šalies vartotojų pasirinkimą – didžiausius prekių pardavimus prekybos
tinkluose „Maxima“, „Iki“, „Rimi“, „Norfa“, išskyrus prekybos tinklų privačių etikečių
prekes.
2. Žaidimo prizas – prekių krepšelis, kurį sudaro 30 (trisdešimt) atsitiktinės atrankos
būdu atrinktų prekių iš „Populiariausių prekių 2018“ sąrašo.
3. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai žaidime nedalyvauja ir nėra prizo dalis.
Prizai taip pat neteikiami už įsigytus alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius.
4. Žaidimo prizą gali sudaryti šios prekės:
5. Mažmeninės prekybos tinklai jiems priklausančiose parduotuvėse išdalins 100
prizų: MAXIMA LT, UAB – 63 prizų, „Palink“, UAB – 25 prizų, UAB „RIMI LIETUVA“ –
12 prizų.
6. Parduotuvėse „Maxima“, „Iki“ ir „Rimi“, esančiose Lietuvoje, nuo 2019-05-01 iki
2019-05-31 imtinai, vieno apsipirkimo metu įsigykite bent 5 skirtingas prekes, kurios
prekių lentynose pažymėtos „Populiariausios prekės 2018“ ženklu.
7. Išsaugokite prekių pirkimo kvitą su numeriu.
8. Prekių pirkimo kvito numerį registruokite
internete: www.populiariausiapreke.lt užpildydami registracijos formą. Pirkimo kvitus
registruoti galima nuo 2019-05-01 iki 2019-05-31 imtinai. Pirkimo kvitai, kurių data
yra ankstesnė nei 2019-05-01 arba vėlesnė nei 2019-05-31, žaidime nedalyvauja.
9. Dalyvis užtikrina, kad visa jo registracijos formoje pateikta informacija ir
duomenys bus teisingi ir išsamūs ir prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę ir
rizikas.
10. Vieną prekių pirkimo kvitą galite registruoti tik vieną kartą.
11. Tas pats dalyvis gali užregistruoti neribotą skaičių skirtingų prekių pirkimo kvitų
(patvirtinančių bent 5 skirtingų „Populiariausių prekių 2018“ pirkimą) numerių.
Kiekvienas užregistruotas skirtingas kvito numeris dalyvaus žaidime kaip atskiras
vienetas.
12. Pirkimo kvito registracijos metu žaidimo organizatorius netikrins, ar kvitas atitinka
žaidimo taisyklių 6, 8 punktuose nurodytas sąlygas. Šios aplinkybės bus tikrinamos
tik žaidimo dalyviui atsiimant prizą parduotuvėje ir pateikus pirkimų kvito originalą.
Paaiškėjus, kad įregistruotas laimėjęs kvitas neatitinka žaidimo taisyklių 6, 8
punktuose nurodytų sąlygų, be atskiro pranešimo ar sprendimo bus laikoma
(nepaisant to, kad jis buvo paskelbtas laimėjusiu), kad toks kvitas nėra laimėjęs.
13. Prizo laimėtojai bus nustatyti atsitiktinės atrankos būdu 2019 06 03 iš visų
užsiregistravusiųjų ir apie laimėjimą informuojami asmeniškai, registracijos metu
nurodytu el. pašto adresu ir mobiliojo telefono numeriu.
14. Bent vienu registracijos formoje nurodytu kontaktu informavus apie laimėjimą,
prizo laimėtojas per 5 (penkias) dienas privalo žaidimo organizatoriui nurodyti miestą
ir parduotuvę, kur bus atsiimtas prizas. Prizas laimėtojui bus išduodamas tik iš
anksto žaidimo organizatoriui nurodytoje parduotuvėje, pasirinktoje atsižvelgiant į
taisyklių 15 punkto sąlygas.
15. Prizas bus išduodamas to prekybos tinklo, kuriame buvo išduotas laimėjęs
pirkimo kvitas, parduotuvėje, kurią laimėtojas nurodė žaidimo organizatoriui.
Pavyzdžiui, jei laimėjęs pirkimo kvitas buvo išduotas „Maxima“ parduotuvėje Vilniuje,
laimėtojas gali nurodyti bet kurią „Maxima“ parduotuvę iš organizatorių pateikto
sąrašo, kurioje jis pageidauja atsiimti prizą.

16. Jei, informavus apie laimėjimą, prizo laimėtojas per 5 (penkias) dienas žaidimo
organizatoriui nenurodo miesto ir parduotuvės, kur atsiims prizą, ir/arba registracijoje
dėl prizo atsiėmimo nurodytą dieną neatvyksta atsiimti prizo į nurodytą parduotuvę,
arba nepateikia pirkimo kvito, kurio numeris buvo nurodytas registracijos metu ir
išrinktas laimingu, originalo, arba pateiktas pirkimo kvitas neatitinka žaidimo taisyklių
6, 8 punktuose nurodytų sąlygų, be atskiro pranešimo ar sprendimo bus laikoma
(nepaisant to, kad jis buvo paskelbtas laimėjusiu), kad toks kvitas nėra laimėjęs, ir
žaidimo organizatorius burtų keliu nustatys naują laimėtoją.
17. Prizo laimėtojui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu ir/ar
tolimesniu prizo naudojimu ir/ar nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos
(pvz.: kelionės išlaidos į prizo atsiėmimo vietą).
18. Prizas į piniginį ekvivalentą ir/ar kitas prekes nekeičiamas.
19. Žaidimo organizatorius – Lietuvos prekybos įmonių asociacija.
20.Žaidimas vyksta visose parduotuvėse „Maxima“, „Iki“ ir „Rimi“, esančiose
Lietuvoje, nuo 2019-05-01 iki 2019-05-31 imtinai.
21. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens
duomenys būtų naudojami šio žaidimo tikslais (vardas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas). Informacija ir asmens duomenys, kuriuos dalyviai pateikia žaidime,
apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.
22.Kiekvienas dalyvis bet kuriuo metu žaidimo eigoje gali raštu pateikti reikalavimą,
kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas ar, kad jo asmens duomenys
būtų ištrinti. Gavus žaidimo dalyvio prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą ar
po jo duomenų ištrynimo, dalyvis daugiau nedalyvauja žaidime ir nepretenduoja į
prizus.
23.Visą informaciją apie vykstantį žaidimą galima rasti internetiniame
tinklapyje www.populiariausiapreke.lt.
24.Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles iš anksto apie tai
nepranešęs žaidimo dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais,
kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

