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Reklaminio žaidimo RIMI prekybos centruose taisyklės 

 

1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas: 

1.1. Žaidimo organizatorius yra SIA „Henkel Latvia“ (toliau tekste - Organizatorius), bendrovės 

registracijos Nr. 40003253247, adresas Gustava Zemgala g. 76, LV-1039, Ryga, Latvija.  

1.2. Atstovaudamas Organizatoriaus interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius 

UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), bendrovės registracijos Nr. 

304185357, juridinis adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva. 

1.3. Žaidimo duomenų tvarkytojas yra UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos Nr. 

304185357, juridinis adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva. 

 

2. Prizai: 

2.1. Prizų fondą sudaro 24 (dvidešimt keturi) prizai: 

2.1.1. 3 (trys) elektriniai paspirtukai „JOYOR F1“. Kiekvieno paspirtuko vertė yra 349,00 EUR 

(trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai). 

2.1.2. 21 (dvidešimt vienas) „Schwarzkopf“ ir „Henkel“ produktų rinkinys. Kiekvieno produktų 

rinkinio vertė yra 31,96 EUR (trisdešimt vienas euras ir devyniasdešimt šeši euro centai). 

Kiekvieną dovanų rinkinį sudaro:  

1x „SOMAT Gold“ indaplovių tabletės, 18 vnt.; 

1x „BREF WC Power Aktiv Lemon“ valiklis-gaiviklis, 2*50g; 

1x „PERSIL Universal” skalbimo kapsulės, 14WL Box;   

1x „Silan Supreme Elegance“ skalbinių minkštiklis, 600ml;   

1x „K2R Colour Catcher“ skalbimo lapeliai, 10vnt.;  

1x „Gliss Kur Supreme Length” plaukų balzamas, 200ml; 

1x „Gliss Kur Supreme Length” plaukų šampūnas, 250ml; 

1x „Fa Ipanema Nights“ dušo žele, 250ml. 

2.2. Bendra prizinio fondo vertė yra 1718,16 EUR (vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniolika 

eurų ir 16 euro centų). 

 

3. Registracija: 

3.1. Registruotis žaidime galima nuo 2019 m. rugpjūčio 15 d. iki 2019 m. rugsėjo 4 d. perkant bent 

2 (du) „Palette“, „Schwarzkopf“, „Syoss“, „Beology“, „Taft“, „Got2b“, „Schauma“, „Gliss 

Kur“, „Nature Box“, „Fa“, „Barnangen“, „Persil“, „Rex“, „Silan“, „Perwoll“, „Bref“, „Somat“, 

„Clin“, „Pur“, „Bobas“, „MiniRisk“, „K2r“ prekės ženklo pažymėtus produktus „RIMI“ 

prekybos tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo 

produktais. 

3.2. Žaidimo produktų pirkimas turi būti įvykdytas vienu pirkimu. 

3.3. Įsigijus žaidimo produktus dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimui tinklalapyje 

registerpromo.com., registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, amžių, pirkimo 

kvito numerį, telefono numerį ir el. paštą. 

3.4. Dalyvis turi saugoti pirkimo kvitą iki 2019 m. rugsėjo 30 d., nes laimėjimo atveju pirkimo 

kvitas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus. 
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3.5. Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklalapyje. Tik sėkmingai 

užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja 

žaidime. 

3.6. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas 2 (du) 

žaidimo produktus vienu pirkimu. 

3.7. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis: 

3.7.1. Užregistravo vieną unikalų pirkimo kvitą kelis kartus; 

3.7.2. Užregistravo vieną ir tą patį pirkimo kvitą pakeisdamas jame esančius simbolius į panašius, 

pirkimo kvite pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir 

simbolių kombinaciją; 

3.7.3. Užregistravo kitus pirkimo kvite randamus skaičius, kurie nėra pirkimo kvito numeris. 

3.8. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už: 

3.8.1. Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;  

3.8.2. Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl 

dalyvio kaltės; 

3.8.3. Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos 

vietoje ar interneto sutrikimai. 

3.9. Dalyvaudamas žaidime dalyvis sutinka su duomenų apdorojimu UAB „MakesYouLocal“ 

duomenų bazėje laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo ir prizų išdalinimo tikslais, taip pat ir SIA 

„SOMESE Baltic“ (adresas: Brīvības gatvė 103-4, Ryga, Latvija, registracijos numeris: 

40103207278) duomenų bazėje registracijų išsaugojimo tikslais. 

 

4. Galutinis terminas registruotis: 

4.1. Registruotis žaidime galima nuo 2019 m. rugpjūčio 15 d. iki 2019 m. rugsėjo 4 d. 

 

5. Laimėtojų nustatymas: 

5.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterinės programos 

pagalba. Laimėtojai bus nustatyti 2019 m. rugsėjo 6 d. 

5.2. Prizų traukime 2019 m. rugsėjo 6 d. bus ištraukta  po 1 (vieną) „Schwarzkopf“ ir „Henkel“ 

produktų rinkinio laimėtoją iš kiekvienos dienos registracijų (viso 21 laimėtojas). Taip pat, 

2019 m. rugsėjo 6 d. bus ištraukta 3 (trys) elektrinių paspirtukų „JOYOR F1“ laimėtojai iš visų 

žaidimo registracijų. 

 

6. Laimėtojų paskelbimas: 

6.1. Laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje registerpromo.com iki 2019 m. rugsėjo 9 d. 

 

7. Prizų atsiėmimas: 

7.1. UAB „MakesYouLocal susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo. 

7.2. Papildomi prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Savanorių pr. 1 iki 2019 

m. rugsėjo 30 d.  Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val.  

7.3. Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo kvitą registruotą žaidime bei tapatybę 

patvirtinantį dokumentą (pasą arba ID kortelę).  

7.4. Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas, nesiunčiami 

paštu. 
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7.5. Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2019 m. rugsėjo 30 d., liks SIA „Henkel Latvia“ 

nuosavybėje.  

 

8. Baigiamosios nuostatos:  

8.1. SIA „Henkel Latvia“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime. 

8.2. Organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis. 

8.3. Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio. 

8.4. Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis 

nuostatomis. 

8.5. Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir 

privalomi visiems dalyviams. 

8.6. UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti konkurso taisyklės bet kuriuo metu be 

išankstinio perspėjimo, tam kad užtikrintų saugų ir teisingą konkuravimą, paskelbiant 

pakeitimus žaidimo puslapyje registerpromo.com . 

8.7. Dalyviai turi teisę iki  2019 m. rugsėjo 30 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai 

turi būti rašomi žaidimo koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Savanorių pr. 1, LT-

03116 Vilnius, Lietuva. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo 

gavimo datos. 

 

9. Papildoma informacija: 

9.1. Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:  

9.1.1. Apsilankykite tinklalapyje registerpromo.com.;  

9.1.2. Susisiekite internetu rašydami vilnius@makesyoulocal.com; 

9.1.3. Skambinkite telefono numeriu +370 623 53455. 
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http://registerpromo.com/

