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Reklaminio žaidimo „Raffaello žaidimas“ taisyklės 

 

1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas 

1.1. Reklaminio žaidimo koordinatorius Lietuvoje yra UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – 

Koordinatorius), įmonės kodas 304185357, adresas Saltoniškių g. 9, PC „Panorama“, 

Vilnius, 08105, Lietuva. 
1.2. Reklaminio žaidimo prizų koordinatorius Lietuvoje yra „MB Lokalus“ (toliau tekste – 

Prizų koordinatorius), įmonės kodas 304101366, adresas Šilo g. 20, Utenos r., Antalgės 

k., LT-28101, Lietuva. 
1.3. Žaidimo organizatorius yra reklaminių paslaugų teikėjas SIA „SOMESE Baltic“ (toliau 

tekste – Organizatorius), įmonės kodas 40103207278, adresas Brivibas g. 103-4, Ryga, 

LV-1001, Latvija, kuris atstovauja žaidimo organizatorių „Ferrero Polska Commercial Sp. 

z o.o.“ (toliau tekste – Užsakovas) įmonės kodas KRS 0000492113, adresas Wiertnicza g. 

126, 02-952 Varšuva, Lenkija. 

1.4. Reklaminių produktų platintojas Lietuvoje yra UAB ,,EUGESTA“ (toliau tekste – 

Platintojas), įmonės kodas 121539735, adresas Kibirkšties g. 8, Vilnius, LT-02242, 

Lietuva.  
 

2. Registracijos terminai 

2.1. Registruotis žaidime galima nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. kovo 8 d. 
 

3. Prizai 

3.1. Prizų fondą sudaro 61 (šešiasdešimt vienas) prizas: 
3.1.1. Pagrindinis prizas – kelionė į Milaną 2 (dviems) asmenims ir 1000 (tūkstantis eurų) 

EUR kišenpinigių. Prizą sudaro kelionių agentūros „Vanilla Travel“ 2000 EUR (dviejų 

tūkstančių eurų) vertės kuponas kelionei į Milaną ir 1000 EUR (tūkstantis eurų) 

kišenpinigių. Kišenpinigiai bus pervesti į laimėtojo banko sąskaitą po kelionės datos 

užsakymo, bet ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki kelionės. Kelionės 

kuponą laimėtojas turės panaudoti iki 2023 m. gruodžio 31 d. Į kuponą įeina: 

3.1.1.1. Skrydis Kaunas - Milanas - Kaunas; 

3.1.1.2. pervežimas nuo oro uosto iki viešbučio ir nuo viešbučio iki oro uosto; 

3.1.1.3. 2 naktys patogiame penkių žvaigždučių viešbutyje su pusryčiais; 

3.1.1.4. kelionės draudimas. 

3.1.2. 10 (dešimt) itališkų rudų odinių kelioninių krepšių „Dream Leather Bags“. Prizo vertė 

yra 151,17 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt vienas euras ir septyniolika euro centų). 

3.1.3. 50 (penkiasdešimt) 100 EUR (šimto eurų) vertės piniginių prizų.  

3.2. Bendra prizinio fondo vertė yra 9511,70 EUR (devyni tūkstančiai penki šimtai vienuolika 

eurų ir septyniasdešimt euro centų). 
 

4. Registracija 

4.1. Žaidime gali dalyvauti asmenys, kuriems yra ne mažiau nei 18 (aštuoniolika) metų. 
4.2. Registracija aktyvi nuo 2023-01-30 iki 2023-03-08. Registruotis žaidime galima perkant 

bent 1 (vieną) „Ferrero“ produktą iš priede nr. 1 pateikto sąrašo, parduotuvėse, esančiose 
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Lietuvos Respublikos teritorijoje bei el. parduotuvėse, prekiaujančiose žaidime 

dalyvaujančiais produktais. Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai ar sąskaitos faktūros (toliau 

tekste – pirkimo dokumentai), išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu. 
4.3. Žaidime nedalyvauja pirkimo dokumentai išduoti juridiniams asmenims. 
4.4. Įsigijęs žaidimo produktus, dalyvis gali nemokamai registruotis žaidimui skirtame 

tinklapyje www.raffaello.lt. Registruodamasis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, 

telefono numerį, el. paštą ir pirkimo dokumento numerį. Dalyvis gali pasirinkti papildomai 

įkelti pirkimo dokumento nuotrauką, kurioje aiškiai matomas žaidime dalyvaujantis 

produktas, pirkimo data ir unikalus pirkimo dokumento numeris. 
4.5. Jei registracijos metu pirkimo dokumento nuotrauka nebuvo įkelta, dalyvis turi saugoti 

pirkimo dokumentą iki 2023 m. balandžio 7 d., nes laimėjimo atveju pirkimo dokumentas 

yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir turi būti pateiktas atsiimant prizus. Organizatorius 

pasilieka teisę prašyti laimėtojo parodyti pirkimo dokumento originalą. 
4.6. Jei registracija sėkminga, patvirtinimo žinutė pasirodys tinklapyje. Tik sėkmingai 

užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja 

žaidime. 
4.7. Vienas dalyvis gali registruotis neribotą kiekį kartų, pakartotinai pirkdamas bent 1 (vieną) 

žaidimo produktą ir registruodamas naują unikalų pirkimo dokumentą. Tokiu būdu 

padidėja galimybė laimėti. Vienas pirkimo dokumentas, kuriame yra keli žaidimo 

produktai, gali būti registruojamas tik vieną kartą. 
4.8. Vienas dalyvis gali laimėti 1 (vieną) pagrindinį prizą, 1 (vieną) kelioninį krepšį ir 1 (vieną) 

piniginį prizą. 

4.9. Žaidimo prizų traukime dalyvaus tik unikalūs registruoti pirkimo dokumentai. Pakartotinai 

registruoti pirkimo dokumentai, kurie jau buvo registruoti žaidime bus ištrinti. 

4.10. Žaidimo Koordinatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis: 
4.10.1. užregistravo vieną unikalų pirkimo dokumentą kelis kartus; 

4.10.2. užregistravo tą patį pirkimo dokumentą, pakeisdamas simbolius į panašius, pirkimo 

dokumente pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir 

simbolių kombinaciją; 

4.10.3. užregistravo kitus pirkimo dokumente aptiktus skaičius, kurie nėra pirkimo 

dokumento numeris. 

4.11. Žaidimo Koordinatorius nėra atsakingas už: 
4.11.1. galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;  

4.11.2. pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų, kylančių 

dėl dalyvio kaltės; 

4.11.3. nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai 

registracijos vietoje ar interneto sutrikimai. 

4.12. Dalyvaudamas žaidime dalyvis turi susipažinti ir sutikti su asmens duomenų tvarkymo ir 

privatumo politika. 
 

5. Laimėtojų nustatymas 

5.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterio 

programa.  

http://www.raffaello.lt/
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5.2. Kelioninių krepšių ir piniginių prizų laimėtojai bus traukiami šiomis dienomis: 

5.2.1. 2023-02-09 bus ištraukti 2 (du) kelioninių krepšių laimėtojai ir 2 (du) rezerviniai 

laimėtojai, taip pat 10 (dešimt) piniginių prizų laimėtojų ir 10 (dešimt) rezervinių 

laimėtojų iš registracijų, atliktų nuo 2023-01-30 iki 2023-02-08. 

5.2.2. 2023-02-16 bus ištraukti 2 (du) kelioninių krepšių laimėtojai ir 2 (du) rezerviniai 

laimėtojai, taip pat 10 (dešimt) piniginių prizų laimėtojų ir 10 (dešimt) rezervinių 

laimėtojų iš registracijų, atliktų nuo 2023-02-09 iki 2023-02-15. 

5.2.3. 2023-02-23 bus ištraukti 2 (du) kelioninių krepšių laimėtojai ir 2 (du) rezerviniai 

laimėtojai, taip pat 10 (dešimt) piniginių prizų laimėtojų ir 10 (dešimt) rezervinių 

laimėtojų iš registracijų, atliktų nuo 2023-02-16 iki 2023-02-22. 

5.2.4. 2023-03-02 bus ištraukti 2 (du) kelioninių krepšių laimėtojai ir 2 (du) rezerviniai 

laimėtojai, taip pat 10 (dešimt) piniginių prizų laimėtojųi ir 10 (dešimt) rezervinių 

laimėtojų iš registracijų, atliktų nuo 2023-02-23 iki 2023-03-01. 

5.2.5. 2023-03-09 bus ištraukti 2 (du) kelioninių krepšių laimėtojai ir 2 (du) rezerviniai 

laimėtojai, taip pat 10 (dešimt) piniginių prizų laimėtojai ir 10 (dešimt) rezervinių 

laimėtojų iš registracijų, atliktų nuo 2023-03-02 iki 2023-03-08. 

5.3. Pagrindinio prizo laimėtojas bus renkamas 2023-03-09 ištraukiant 1 (vieną) laimėtoją ir 5 

(penkis) rezervinius laimėtojus iš visų registracijų, atliktų 2023-01-30 iki 2023-03-08, bet 

nelaimėjusių kelioninio krepšio arba piniginio prizo. 

 

6. Laimėtojų paskelbimas 

6.1. Laimėtojai bus paskelbti tinklapyje www.raffaello.lt per 3 (tris) darbo dienas po kiekvieno 

prizų traukimo. 
 

7. Prizų atsiėmimas 

7.1. UAB „MakesYouLocal“ susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo. 
7.2. Dėl pagrindinio prizo atsiėmimo susisiekite su „MakesYouLocal“ iki 2023 m. kovo 27 d. 

darbo dienomis nuo 10 valandos iki 16 valandos. 

7.3. Kelioninių krepšių ir piniginių prizų laimėtojai gali užpildyti prizo pristatymo formą 

www.raffaello.lt tinklapio skiltyje „Laimėtojai“. Laimėtojai turi pateikti pristatymo 

informacijos formą ir asmeninius duomenis. Duomenys privalo sutapti su registracijoje 

pateiktais duomenimis. Kelioninių krepšių laimėtojai turi pateikti pristatymo informaciją. 

Piniginių prizų laimėtojai turi pateikti banko sąskaitos duomenis prizo perdavimo tikslais 

bei asmens kodą mokesčių sumokėjimo tikslais. Jei registracijos metu laimėtojas neįkėlė 

pirkimo dokumento nuotraukos, ji turi būti įkelta su aiškiai matomu žaidimo produkto 

pirkimu, dokumento numeriu ir pirkimo data. 

7.4. Užpildžius prizo pristatymo formą, laimėtojai gaus automatinį pranešimą jei forma yra 

patvirtinta arba atmesta jei pateikta informacija yra neteisinga ar nepilnai pateikta. Žaidimo 

Koordinatorius paruoš el. prizo perdavimo formą iš pateiktos informacijos ir išsiųs ją 

laimėtojui el. paštu per „Dokobit“ sistemą, kurioje dokumentą bus galima pasirašyti el. 

parašu arba Smart ID.  

7.5. Jeigu prizo vertė viršija 200 EUR arba tai yra piniginis prizas, laimėtojas turės pateikti savo 

asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo 

tikslais. Su prizais susijusius mokesčius sumoka Koordinatorius. 

http://www.raffaello.lt/
http://www.raffaello/
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7.6. Piniginis prizas bus pervestas į kiekvieno laimėtojo asmeninę banko sąskaitą. Kelioniniai 

krepšiai bus išsiųsti „Omniva“ paštomatais per 10 darbo dienų nuo pasirašytos prizo 

perdavimo formos gavimo. Prizui gauti, laimėtojai privalo pasirašyti prizo perdavimo 

formą per „Dokobit“ sistemą iki 2023 m. kovo 27 d. Kelioniniai krepšiai bus pristatomi 

pagal pristatymo paslaugų teikėjo taisykles ir nuostatas. 

7.7. Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2023 m. kovo 27 d., bus perduoti rezerviniams 

laimėtojams, kurie bus paskelbti 2023 m. kovo 29 d. tinklapyje www.raffaello.lt. 

Rezerviniai laimėtojai prizus galės atsiimti iki 2023 m. balandžio 14 d. 

7.8. Prizai, kurie bus neatsiimti rezervinių laimėtojų iki 2023 m. balandžio 14 d., taps SIA 

„SOMESE Baltic“ nuosavybe. 

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

 

8. Baigiamosios nuostatos  

8.1. SIA „SOMESE Baltic“, UAB ,,MakesYouLocal“, “MB Lokalus” and UAB ,,EUGESTA“ 

darbuotojai negali dalyvauti žaidime. 
8.2. Organizatoriaus, Koordinatoriaus ir dalyvių teisės bei 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 Organizatoriaus priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra 

galutiniai ir privalomi visiems dalyviams. 
8.6. UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be 

išankstinio perspėjimo, kad paskelbus pakeitimus žaidimo puslapyje www.raffaello.lt, būtų 

užtikrintas saugumas ir skaidrumas. 
8.7. Dalyviai turi teisę iki 2023 m. balandžio 21 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi 

skundai turi būti skirti žaidimo koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Saltoniškių 

g. 9, PC „PANORAMA“, 3 aukštas, Vilnius, 08105, Lietuva arba el. paštu 

loterijos@makesyoulocal.com. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų 

nuo skundų gavimo datos. 
8.8. Visų dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros 

tikslais. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos, t. y. 2023 m. balandžio 14 d., asmeniniai 

duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų. 
 

9. Papildoma informacija 

9.1. Norėdami gauti daugiau informacijos apie žaidimą:  
9.1.1. apsilankykite tinklapyje www.raffaello.lt;  

9.1.2. susisiekite el. paštu loterijos@makesyoulocal.com; 

9.1.3. skambinkite telefono numeriu +370 623 53455. 

 

 

  

http://www.raffaello.lt/
http://www.ferrerorocher.lt/
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Priedas Nr. 1. žaidime dalvaujantyso produktai: 

 

1. „Raffaello“ 40 g; 

2. „Raffaello“ 80 g; 

3. „Raffaello“ 140 g; 

4. „Raffaello“ 150 g; 

5. „Raffaello“ 230 g; 

6. „Raffaello“ 260 g; 

7. „Raffaello“ 300 g; 

8. „Raffaello“ baltas šokoladas su kokosu ir migdolais 90 g; 

9. „Ferrero Rocher“ 37,5 g; 

10. „Ferrero Rocher“ 100 g; 

11. „Ferrero Rocher“ 200 g; 

12. „Ferrero Rocher“ 300 g; 

13. „Ferrero Rocher“ pieniškas šokoladas 90 g; 

14. „Ferrero Rocher“ šokoladas su 50% kakavos ir riešutų įdaru 90 g; 

15. „Ferrero Collection“ 172 g; 

16. „Ferrero Collection“ 269 g; 

17. „Giotto“ 154,80 g; 

18. „Mon Cheri “ 157,5 g. 

 

 

 


