
 

 

Žaidimo „Pirk KitchenAid prekes su ,,Mano Rimi“ kortele  ir laimėk vieną iš 30, 649 eurų vertės 

KitchenAid plakiklių“ sąlygos 

 

 

1. Bendrosios sąlygos  

 

1.1. Žaidimo organizatorius – UAB „RIMI LIETUVA“ (toliau - RIMI), juridinio asmens kodas 

123715317, buveinės adresas: Kedrų g. 4, 03116, Vilnius. 

1.2. Žaidimas vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse RIMI.  

1.3. Žaidimo laikotarpis: nuo 2019-01-14 iki 2019-02-03 imtinai. 

1.4. Žaidime gali dalyvauti 16 metų ir vyresni fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. 

1.5. Norėdamas dalyvauti žaidime asmuo turi 1.3. punkte nurodytu laikotarpiu įsigyti bet kurią lojalumo 

programos ,,KitchenAid“  prekę, kasoje pateikti savo „Mano Rimi“ lojalumo kortelę. Asmuo „Mano 

Rimi“ lojalumo programos anketoje taip pat turi būti davęs sutikimą dalyvauti ,,Rimi“ ir ,,Rimi“ 

tiekėjų organizuojamuose žaidimuose be papildomos registracijos. 

1.6. Vieną kartą į savaitę, 1.3 punkte nurodytu laikotarpiu, atsitiktiniu būdu atrenkami 10 laimėtojų. 

Atrinkti laimėtojai apie laimėjimą informuojami telefonu ir el. paštu. Su laimėtojais susisiekia 

,,Rimi“ paslaugų teikėjas UAB ,,Integrity PR“.  

1.7. Vienas asmuo gali laimėti tik vieną kartą. 

 

2. Prizų fondas 

 

2.1. Prizas kiekvienam laimėtojui - virtuvinis plakiklis  „KitchenAid ARTISAN“ 4,8 l (5KSM125), 

„Empire Red“ spalvos, kurio vertė yra 649 eurai (šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai) (toliau – 

Prizas). Prizo komplektacijoje yra šie priedai: 4,8 L dubuo, 6 vielinių dalių plaktuvas, plokščias 

plaktuvas, tešlos kablys. Prizai nėra keičiami į pinigus ar kitas prekes. 

 

3. Žaidimo vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos 

 

3.1. Norėdamas dalyvauti žaidime, asmuo vienoje iš Lietuvos teritorijoje esančių ,,Rimi“ parduotuvių 

1.3. punkte nurodytu laikotarpiu privalo įsigyti bet kurią ,,KitchenAid“  prekę ir kasoje pateikti savo 

„Mano Rimi“  lojalumo kortelę. Taip pat asmuo „Mano Rimi“ lojalumo programos anketoje turi 

būti davęs sutikimą dalyvauti ,,Rimi“ ir ,,Rimi“ tiekėjų organizuojamuose žaidimuose be 

papildomos registracijos.  

3.2. Kiekvieną savaitę laimėtojai bus atsitiktiniu būdu renkami tik iš tą savaitę ( nuo pirmadienio iki 

sekmadienio) bet kurią „KitchenAid“ prekę pirkusių asmenų ir pateikusių „Mano Rimi“ lojalumo 

kortelę kasoje. Asmuo taip pat turi būti davęs sutikimą dalyvauti ,,Rimi“ ir ,,Rimi“ tiekėjų 

organizuojamuose žaidimuose be papildomos registracijos. 

3.3. Laimėtojai, kuriems bus išdalinti 2.1 punkte nurodyti prizai, nustatomi atsitiktiniu būdu. 

3.4. Su laimėtojais susisieks ,,Rimi“ paslaugų teikėjas UAB ,,Integrity PR“  laimėtojo „Mano Rimi“ 

lojalumo anketoje nurodytu telefonu ir/ar el.paštu. 

3.5. Jūsų asmens duomenys dalyvaujant žaidime bus tvarkomi vadovaujantis Rimi Žaidimų privatumo 

politika, kurią galite rasti: https://www.rimi.lt/privatumo-politika/zaidimu-privatumo-politika 

 



4. Prizų įteikimas 

 

4.1.    Su kiekvienu laimėtoju, jo nurodytu telefonu ir el.paštu susisieks ,,Rimi“ paslaugų teikėjas UAB 

,,Integrity PR“ ir susitars dėl prizo pristatymo. 

4.2.   Nepavykus susisiekti su laimėtoju jo nurodytu telefonu ar/ir el.paštu per 7 kalendorines dienas, 

laimėtojas praranda teisę į prizą, o prizas grįžta atgal į prizų fondų. 

4.2.  Laimėti prizai bus pristatyti laimėtojo nurodytu adresu per 30 kalendorinių dienų nuo susisiekimo su 

laimėtoju. 

4.3.  Prizai grįžę į prizų fondą dėl 4.2. punkte nurodytos priežasties, bus pralošti naudojant ,,Rimi“ 

Facebook paskyrą, rengiant konkursą. Konkursas bus surengtas ne vėliau kaip iki 2018-02-25 

dienos. 

 

 

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu loterijoje 

 

5.1.  Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už bet kokias žaidimo dalyvio asmenines išlaidas, susijusias 

su dalyvavimu žaidime.  

5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su žaidimo panaikinimu, sustabdymu ar žaidimo 

vykdymo termino pakeitimu.  

 

 

6. Skundų teikimas ir jų nagrinėjimo tvarka 

6.1. Visus klausimus ir skundus, susijusius su žaidimu, nagrinėja organizatorius. 

6.2. Klausimai ir skundai organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2019-03-10 (data ant pašto 

voko arba el. laiško išsiuntimo data), nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus 

dokumentus ar jų kopijas adresu UAB „RIMI LIETUVA“, Kedrų g. 4, LT-03116, Vilnius arba el. 

paštu info.lt@rimibaltic.com 

6.3. Organizatorius skundą išnagrinėja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo 

gavimo dienos ir susisiekia su skundo teikėju. 

 

7. Kitos sąlygos 

7.1.Organizatorius turi teisę žaidimą panaikinti, sustabdyti bei pakeisti žaidimo sąlygas bet kuriuo metu, 

      apie tai viešai paskelbęs tinklalapyje  www.rimi.lt/zaidimai. 

7.2. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas atsakingu už žalą, padarytą dėl to, kad  

laimėtojas netinkamai arba neteisėtai naudojo prizą. 

7.3. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.  

7.4. Su žaidimo sąlygomis galima susipažinti  tinklalapyje www.rimi.lt/zaidimai 
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