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ŽAIDIMO  „IEŠKOK GERA DOVANA PAPARČIO ŽIEDO RIMI E. PARDUOTUVĖJE“ 

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS 

 

 

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS  

1.1. Žaidimo organizatorius – Uždaroji akcinė bendrovė  „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas: 123715317, 

adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“). 

1.2. Žaidimo prizų distribuciją vykdo organizatorius.  

 

2. ŽAIDIMO VIETA 

2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra „Rimi“ e-parduotuvė.  

 

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ 

3.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. birželio 23 d. 00.00 val. iki 2021 m. birželio 23 d. 24.00 val.  

 

4. ŽAIDIMO DALYVIAI 

4.1. Žaidimo dalyviai – tai  asmenys, kurie: 

4.1.1. Gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

4.2.2. Žaidimo metu apsiperka „Rimi“ e-parduotuvėje; 

4.2.3. Apsipirkdami „Rimi“ e-parduotuvėje, jungiasi su „Mano Rimi“ lojalumo kortele. 

4.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai. 

4.3. Organizatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda „Mano Rimi“ lojalumo kortelės turėtojų asmens duomenų. 

Visa pirkėjų asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. 

 

5. ŽAIDIMO PRIZŲ FONDAS 

5.1. Žaidimo prizas – galimybė įsigyti 30 Eur vertės GERA DOVANA dovanų čekį už 1 Eur.  

5.2. Prizų kiekis –  10 vnt. 

 

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS  

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir pasinaudoti (atrasti) galimybę įsigyti 30 EUR vertės GERA 

DOVANA dovanų čekių už 1 Eur, privalo įvykdyti visas žemiau šiame punkte nurodytas sąlygas: 

6.1.1. Žaidimo metu prisijungti prie “Rimi” e-parduotuvės su „Mano Rimi“ lojalumo kortele; 

6.1.2. Tarp visų „Rimi“ e-parduotuvės asortimente esančių prekių surasti paslėptą ypatingą prekę - 30 Eur 

vertės GERA DOVANA dovanų čekį – už 1 EUR; 

6.1.3. Surastą ypatingą prekę – 30 Eur vertės GERA DOVANA dovanų čekį, kurios kaina yra 1 EUR - iškart 

įsidėti į savo pirkinių krepšelį. 

6.4. Surinkus pirkinių krepšelį, kurio vertė bet kuriuo atveju negali būti mažesnė nei 20 EUR, pirkėjas turi 

suformuoti užsakymą ir sumokėti už jį, kartu sumokant ir 1 EUR už į krepšelį įsidėtą 30 EUR vertės GERA 

DOVANA dovanų čekį. Atsiskaitymas už prekes (įskaitant ir 30 EUR vertės GERA DOVANA dovanų čekį 

už 1 EUR) vykdomas naudojant tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti „Rimi“ e-parduotuvės mokėjimo 

metodų meniu.  

6.2. Vienas dalyvis gali pasinaudoti galimybe įsigyti 30 EUR vertės GERA DOVANA dovanų čekį tik vieną 

kartą, t.y. įsigyti tik vieną 30 EUR vertės GERA DOVANA dovanų čekį už 1 EUR. 

 

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS  

7.1. Pirkėjui „Rimi“ e-parduotuvėje suradus ir pasinaudojus galimybe įsigyti 30 EUR vertės GERA DOVANA 

dovanų čekį, t.y. faktiškai įsigijus 30 EUR vertės GERA DOVANA dovanų čekį už 1 EUR, Organizatorius ne 

vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas šiose taisyklėse numatytomis sąlygomis įsigytą 30 EUR vertės GERA 

DOVANA dovanų čekį išsiunčia pirkėjui el. paštu, kuris yra nurodytas pirkėjo anketoje, pildytoje „“Mano 

Rimi“ kortelės gavimo momentu. Kitos apsipirkimo metu „Rimi“ e-parduotuvėje įsigytos prekės pirkėjui yra 

pristatomos įprasta tvarka, pirkėjo pasirinktoje vietoje ir laiku. 

7.2. Jeigu pirkėjas negauna įsigyto 30 EUR vertės GERA DOVANA dovanų čekio taisyklių 6.1. punkte 

nurodytu terminu, jis turi nedelsiant susisiekti su Organizatoriumi vienu iš šių taisyklių 9.1. nurodytų būdų ir 

patikslinti savo el. pašto adresą. 

 

8. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA  
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8.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. liepos 31 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima 

pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu UAB „Rimi Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT- 05132 Vilnius, tel. 8 

800 29000, el. paštas info.lt@rimibaltic.com.  

8.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikiami per 30 kalendorinių 

dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

 

9. BENDROSIOS NUOSTATOS 

9.1. Žaidimo metu įsigytas 30 EUR vertės GERA DOVANA dovanų čekis negali būti keičiamas į kitas prekes 

arba kitaip kompensuojamas.   

9.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei 

Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

  

10 PAPILDOMA  INFORMACIJA 

10.1. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 800 29000 ar el. paštu 

info.lt@rimibaltic.com 
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