
„LOVING TOUCH“ AKCIJOS TAISYKLĖS 
 

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS: „ONTEX BVBA“, įmonės kodas BE 0419457296, buveinės 
adresas Genthof 5, B-9255, Buggenhout, ING Belgija, NV. 

2. AKCIJOS ORGANIZATORIUS: UAB „Big idea LT“, įmonės kodas 30234405, buveinės 

adresas: Jogailos 4, A korpusas, LT-01116 Vilnius, Lietuva.  

3. Akcijos eigą nustato organizatorius. Visi akcijos dalyviai privalo laikytis taisyklių. 

4. AKCIJOS TERITORIJA: visos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios RIMI 

parduotuvės, kur platinamos akcijos prekės. 

5. AKCIJOS LAIKOTARPIS: akcija prasideda 2019 m. spalio 15 d., baigiasi 2019 m. 

lapkričio 18 d. Akcijos prekės gali būti perkamos ir prašymas dalyvauti akcijoje gali 

būti pateikiamas laikotarpiu nuo 2019 m. spalio 15 d. 00:01 iki 2019 m. lapkričio 

18 d. 23:59. 

6. AKCIJOS PREKĖS: Priedas Nr. 1. 

7. Perkamų akcijos gaminių, galinčių dalyvauti akcijoje, skaičius priklauso nuo 

protingos paklausos ir nebus ribojamas. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir 

prieš ar po p.5  nurodyto laikotarpio, tačiau tada jų pirkimas nesuteiks teisės 

dalyvauti akcijoje. 

8. PRIZAI: 

8.1 PAGRINDINIS PRIZAS: šeimos fotosesija, kurios bendra vertė yra 500,00 EUR 

(įskaitant PVM). 

8.2 DIENOS PRIZAI: iš viso 35 „Loving Touch“ kelnaičių rinkinių po dvi 

pakuotes. 

8.3 Prizų laimėtojai bus nustatyti akcijos laikotarpio pabaigoje. 

9. DALYVAVIMO SĄLYGOS:  

9.1. Norėdamas dalyvauti akcijoje ir įgyti teisę laimėti pagrindinį bei dienos prizus, 

dalyvis 2019 m. spalio 15 d. – 2019 m. lapkričio 18 d. laikotarpiu bet kurioje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje RIMI parduotuvėje turi nusipirkti  

bet kurias dvi iš Priede Nr.1 nurodytų akcijos prekių. Atsiskaitant reikia 

pasinaudoti MANO RIMI lojalumo kortele. MANO RIMI lojalumo kortelę 

galima įsigyti bet kurioje  RIMI parduotuvių kasoje už 1 Eur. Įsigytą kortelę 

reikia registruoti MANO RIMI kortelių terminale arba tinklalapyje www.rimi.lt. 



Daugiau informacijos apie MANO RIMI lojalumo kortelę rasite čia: 

https://www.rimi.lt/mano-rimi/duk. 

9.1.1 Registracijos formoje nurodomas vardas, pavardė, pirkimo kvito 

numeris, dalyvio telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. 

Registracija tinklalapyje lovingtouch.lt yra nemokama. Visi 

užsiregistravę asmenys dalyvauja pagrindinio ir dienos prizų 

traukime.  

9.2 Akcijos dalyvių amžius neribojamas. Jeigu akcijos dalyvis yra nepilnametis, 

jo duomenis registracijos formoje gali pateikti tik tėvai, įtėviai arba 

globėjai, kurie bus atsakingi už duomenų pateikimą. Įstatyminis atstovas 

privalo pateikti sutikimą dėl dalyvavimo akcijoje.  

9.3 Dalyvis prisiima visą atsakomybę už teisingos informacijos pateikimą, 

registracijos tikslumą ir galimas klaidas. 

9.4 Jeigu akcijos dalyvis bando užregistruoti jau užregistruotą pirkimo kvitą ir 

taip padidinti savo laimėjimo galimybes, akcijos organizatorius pasilieka 

teisę nepranešti akcijos dalyviui apie kvito unikalumą ir nutraukti 

registraciją, užtikrindami lygiateisiškumo ir sąžiningo dalyvavimo principus 

užtikrinančią registraciją. 

9.5 Pirkimo kvite turi aiškiai matytis nupirktų akcijos prekių duomenys ir 

pirkimo data. Jeigu informacija yra nepilna, reikia pateikti griežtos 

apskaitos kvitą su nurodytu akcijos prekių pavadinimu arba reikia, kad 

pardavėjas kitoje kvito pusėje parašytų tikslų akcijos prekių pavadinimą ir 

jį pasirašytų (užšifruotas parašas).  

9.6 Viena registracija suteikia vienam asmeniui galimybę laimėti vieną prizą, 

tačiau galima registruotis daug kartų, kaskart perkant akcijos prekes ir 

registruojant naują pirkimo kvito numerį. Taip laimėjimo galimybės išauga. 

9.6.1 Vienas asmuo gali laimėti keletą prizų, jeigu jis užsiregistruoja 

pagal šias taisykles. 

9.7 Akcijos organizatorius neatsako už: 

9.7.1 galimus dalyvių nuostolius, atsiradusius perkant akcijos gaminį 

arba atsiimant prizą; 

https://www.rimi.lt/mano-rimi/duk


9.7.2 pasekmes, sukeltas neteisingo duomenų pateikimo ar kitų 

dalyvio padarytų netikslumų; 

9.7.3 nebaigtą registraciją dėl techninių prietaisų, iš kurių daroma 

registracija, gedimo ar veikimo trikdžių. 

9.8 Originalų pirkimo kvitą reikia išsaugoti iki 2019 m. lapkričio 30 d., nes jis 

bus laikomas akcijos gaminių pirkimo įrodymu. 

9.9 Dalyvaudami akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis, akcijos dalyviai 

išreiškia sutikimą naudoti jų asmens duomenis šiose taisyklėse numatyta 

tvarka ir nurodytu tikslu. 

9.9.1 Akcijos dalyviai pateikia asmens duomenis savanoriškai, tačiau 

juos pateikti būtina norint dalyvauti akcijoje ir laimėti prizus. 

Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas pagal įstatymą ar 

sutartį. Asmens duomenų pateikimas nėra sutarties sudarymo 

sąlyga ir tokių duomenų savininkas neprivalo jų pateikti. Jeigu 

asmens duomenys nepateikiami, neįmanoma dalyvauti 

akcijoje, gauti prizą arba pateikti skundą. 

9.9.2 Akcijos organizatorius naudoja pateiktus asmens duomenis 

tam, kad išrinktų pagrindinio ir dienos prizų laimėtojus, 

informuotų laimėtojus, paskelbtų laimėtojų vardus ir laimėjusių 

kvitų numerius savo tinklalapyje bei galėtų susisiekti su jumis, 

įskaitant atsakymus į jūsų užklausas ir pastabas. Organizatorius 

tvarko asmens duomenis dalyvių sutikimo pagrindu. 

9.9.3 Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti pateikti detalų asmens 

duomenų panaudojimo paaiškinimą.  

10. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS: 

10.1 Pagrindinis prizas: 

10.1.1 Bus nustatytas laimėtojas, laimėsiantis profesionalią visos 

šeimos fotosesiją, kurios vertė yra 500,00 EUR.  

10.2 Dienos prizai: 

10.2.1 Bus nustatyti laimėtojai, laimėsiantys „Loving Touch“ kelnaičių 

rinkinį iš dviejų pakuočių. 



10.2.2 Visi laimėtojai bus nustatyti „IDEA RIGA“ SIA patalpose Rygoje, 

Krišjāņa Barona gatvė 36-3, 7 aukštas 

10.2.3 Visi pagrindinio ir dienos prizų laimėtojai  bus nustatomi 

atsitiktinės atrankos būdu. Prizų laimėtojų atrankoje dalyvaus 

visi iki numatytos prizų traukimo dienos užregistruoti pirkimo 

kvitai. Prizų laimėtojų atrankai bus naudojama kompiuterinė 

programa. 

11. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS: 

11.1 Pagrindinio prizo laimėtojas bus paskelbtas 2019 m. lapkričio 19 d. 

11.2 Dienos prizų laimėtojai bus skelbiami  tinklapyje www.lovingtouch.lt tokia 

tvarka: 

 

Nr. Laimėtojo 

paskelbimo 

laikas 

Laikotarpis, už kurį 

nustatomas laimėtojas 

Nustatomi prizai 

1 2019 m. spalio 

22 d. 12:30 

2019 m. spalio 15 d. 00:00–

2019 m. spalio 21 d. 23:59 

7 kelnaičių „Loving Touch“ 

rinkiniai 

2 2019 m. spalio 

28 d. 16:30 

2019 m. spalio 22 d. 00:00–

2019 m. spalio 27 d. 23:59 

6 kelnaičių „Loving Touch“ 

rinkiniai 

3 2019 m. 

lapkričio 4 d.  

16:30 

2019 m. spalio 28 d. 00:00–

2019 m. lapkričio 3 d. 23:59 

7 kelnaičių „Loving Touch“ 

rinkiniai 

4 2019 m. 

lapkričio 11 d. 

16:30 

2019 m. lapkričio 4 d. 

00:00–2019 m. lapkričio 10 

d. 23:59 

7 kelnaičių „Loving Touch“ 

rinkiniai  

5 2019 m. 

lapkričio 19 d. 

16:30 

2019 m. lapkričio 11 d. 

00:00–2019 m. lapkričio 18 

d. 23:59 

8 kelnaičių „Loving Touch“ 

rinkiniai 

1 pagrindinis prizas 

(fotosesija) 

 

.  

http://www.lovingtouch.lt/


11.4 Akcijos organizatorius susisieks su visais laimėtojais per penkias darbo 

dienas po jų paskelbimo, naudodamasis dalyvio užregistruotu elektroninio 

pašto adresu.  

11.5 Organizatorius neprisiima atsakomybės už dalyvio pateiktus netikslius 

duomenis, dėl ko organizatorius negalės su juo susisiekti elektroniniu 

laišku. 

12. PRIZŲ ATSIĖMIMAS:  

12.1 Norėdami atsiimti prizą, laimėtojai turi atvykti į UAB „Big idea LT“ biurą 

adresu Jogailos g. 4, A korpusas, LT-01116 Vilnius, Lietuva, darbo dienomis 

10:00–18:00.  

12.2 Laimėtojai gali reikalauti prizo, pateikę savo asmens tapatybės 

dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą) 

ir pirkimo kvitą, įrodantį akcijos prekių pirkimo faktą .  

12.3 Laimėtojai ir organizatorius pasirašo prizų perdavimo-priėmimo aktą.  

12.4 Pirkimo kvite turi matytis akcijos gaminių pavadinimas, pirkimo kvito 

numeris, atitinkantis laimėjusio registruoto pirkimo  kvito numerį, akcijos 

prekių pirkimo data nuo 2019 m. spalio 15 d. iki 2019 m. lapkričio 18 d., 

kaip tai numatyta akcijos taisyklėse. 

12.5 Jeigu laimėtojai negali pateikti akcijos prekių pirkimo įrodymo, 

numatyto šiose taisyklėse, arba jeigu pateiktuose dokumentuose esanti 

informacija nesutampa su laimėjusios registracijos formos duomenimis, 

prizas nebus išduotas. 

12.6 Jeigu registruoto ir laimėjusio pirkimo kvito numeris prizo išdavimo 

metu nesutampa su tiksliu pateikto pirkimo kvito numeriu (t. y., simbolių 

kombinacija ir seka nesutampa), pirkimo kvito numerio simboliai nėra 

visiškai tapatūs, yra pridėta papildomų simbolių arba kai kurie simboliai 

pakeisti panašiais ir akcijos organizatorius įtaria bandymą sukčiauti, akcijos 

organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo. 

12.7 Akcijos laimėtojai gali susisiekti su akcijos organizatoriumi elektroniniu 

paštu vilmante.gureviciute@groupidea.lt darbo dienomis nuo 10.00 iki 

17.00 ir susitarti dėl prizo atsiėmimo, bet tai turi būti padaryta ne vėliau 

kaip iki 2019 m. lapkričio 30 d.  



13. KITOS TAISYKLĖS: 

13.1 Akcijos dalyvis turi teisę pateikti rašytinius skundus dėl akcijos iki 2019 

m. lapkričio 30 d., adresuodamas juos SIA „IDEA RIGA“, Kr. Barona gatvė 

36-33, Ryga, Latvija, LV-1011. Visi skundai turi būti išnagrinėti ir atsakymas 

dalyviui pateiktas per 30 kalendorinių dienų. 

13.2 Draudimas dalyvauti:  akcijoje negali dalyvauti UAB „Rimi Lietuva” ir UAB 

„Big idea LT”  darbuotojai. 

  



Priedas Nr. 1. 

4752050201666 sauskelnės LOVING TOUCH VO MIDI, 56 vnt. 

4752050201673 sauskelnės LOVING TOUCH VP MAXI, 50 vnt. 

4752050201680 sauskelnės LOVING TOUCH VP JUNIOR, 44 vnt. 

4752050207040 kelnaitės LOVING TOUCH 4 MAXI 8–13 KG, 42 vnt. 

4752050207033 kelnaitės LOVING TOUCH JUNIOR 5 12–18 KG, 38 vnt. 

4752050207057     kelnaitės LOVING TOUCH XL 6 16+ KG, 34 vnt. 

4752050964837 kelnaitės LOVING TOUCH MAXI 4 –13 KG, 62 vnt. 

4752050964844 kelnaitės LOVING TOUCH JUNIOR 5 12–18 KG, 56 vnt. 

4752050964851 kelnaitės LOVING TOUCH 6 16+ KG, 50 vnt. 


