
„NAUDOJATE MŪSŲ PRODUKTUS? PARAŠYKITE ATSILIEPIMĄ APIE 

„PHILIPS“ PRODUKTUS IR LAIMĖKITE VIENĄ IŠ PRIZŲ.“ 

KONKURSO TAISYKLĖS 

 

KONKURSO LAIKOTARPIS 

 Konkursas vyksta nuo 2019m. Liepos 1d. iki 2019m. Liepos 31d. 

 Nurodytu laikotarpiu konkurse norintys dalyvauti asmenys svetainėje www.philips.lt turi išsirinkti 

produktą, kurį naudoja ar naudojo ir jį įvertinti bei parašyti atsiliepimą. 

KONKURSO ORGANIZATORIUS 

 Šiose sąlygose ir nuostatose (toliau – Taisyklėse) skelbiama, kad konkursą organizuoja „Philips 

Baltic SIA”, Ziedleju iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, tel. +371 67228896, (Toliau – 

Organizatorius). 

 Šio konkurso tikslas – padėti Organizatoriui geriau suprasti jo gaminamų ir platinamų „Philips“ 

produktų privalumus ir trūkumus, jų vertinimą ir vartotojų interesus. Visa informacija skelbiama 

svetainėje https://www.philips.lt. 

KONKURSO SĄLYGOS IR NUOSTATOS 

 Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys -  apsilankę www.philips.lt ir pasirinkę bei įvertinę 

„Philips“ produktus. 

 Konkursas vykdomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jame gali dalyvauti tik pilnametystės 

(18m.) sulaukę, šalyje gyvenantys asmenys. 

 Konkurse negali dalyvauti: 

- Organizatorius, jam pavaldžiosios įmonės ar į sutartį įtraukti juridiniai asmenys, jų darbuotojai, 

artimieji, tarpininkai ir subrangovai. 

- Artimaisiais asmenimis laikomi: tiesioginiai giminaičiai, įvaikiai, podukros ir posūniai, globotiniai, 

patėviai ir pamotės, globėjai, įseserės ir įbroliai, partneriai, sutuoktiniai, sutuoktinių artimieji. 

KONKURSO EIGA 

 Konkurso dalyvis pasirenka vieną iš „Philips“ svetainėje www.philips.lt esančių produktų ir 

pateikia įvertinimą. Konkurse nedalyvauja produktai esantys svetainės www.philips.lt 

kategorijose „Garsas ir vaizdas“, „Apšvietimas“ ir „Sveikata“. 

 Konkurso dalyvis pateikia savo nuomonę apie „Philips“ produktą nurodytu Konkurso laikotarpiu. 

Tai atliekama pasirinkus atitinkamo produkto puslapį svetainėje https://www.philips.lt, 

užsiregistravus ir susikūrus individualų vartotojo vardą. 

 Pateikdamas vertinimą apie vieną iš pasirinktų produktų, Dalyvis patvirtina, kad perskaitė ir 

suprato šias taisykles ir nuostatas, ir vertindamas produktą turi laikytis vertinimo gairėse nurodytų 

reikalavimų. 

 Dalyvis turi patvirtinti savo atsiliepimą ir vertinimą gavus nurodytu el. paštu prašymą tai padaryti. 
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 Asmuo norintis dalyvauti Konkurse aiškiai nurodo, kad sutinka su nuostata, jog Organizatoriui 

nusprendus, kad Dalyvio pateiktas vertinimas neatitinka vertinimo gairių arba šių nuostatų bei 

sąlygų, Organizatorius vertinimo nepriims, ir asmuo teikiantis produkto įvertinimą Konkurse 

nedalyvaus. Šiuo atveju Kandidatas netampa Konkurso dalyviu ir neturi teisės pretenduoti į 

laimėjimą. 

 Naujienlaiškių prenumerata nėra privaloma, jos atsisakymas netrukdo dalyvauti Konkurse. 

 Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias šiose Nuostatose ir sąlygose  

paminėtos svetainės ir operatoriaus serverio problemas dėl bet kokių gedimų ar išorinių atakų. 

Dėl nurodytų veiksnių ar kitų techninių klaidų Dalyviui, t. y. Konkurso dalyviui, gavus sistemos 

klaidos pranešimą, Organizatorius jo atsiliepimo neįtrauks į dalyvaujančių Konkurse sąrašą. 

KONKURSO TRUKMĖ, PRIZAI IR JŲ PERDAVIMAS 

 Konkursas vyksta nuo 2019m. Liepos 1d. iki 2019m. Liepos 31d. (toliau – Konkurso  laikotarpis). 

Vertinimas Organizatoriaus puslapyje www.philips.lt turi būti pateiktas iki birželio 30d. imtinai. 

 Pasibaigus konkurso laikotarpiui, 2019 m. birželio 30d., Organizatorius surengs prizų dalybas ir 

automatizuotu būdu nustatys kiekvieno prizo laimėtoją. 

 Konkurso prizų traukimo tvarka: 

- 1 vieta: Protective Clean 6100 HX6871/47; 1 vnt. 

- 2 vieta: „Philips” Satinelle Prestige „Wet & Dry“ epilātors BRP586/00, 1 vnt. 

- 3 vieta: „Philips” Steam&Go GC362/80, 1 vnt. 

 Automatizuotu būdu nustačius 1, 2 ir 3-ios vietų  Konkurso laimėtojus Organizatorius informuos 

Dalyvius apie laimėjimą elektroniniu paštu ar kitais nurodytais kontaktais, kurie buvo nurodyti 

pateikiant „Philips“ produkto įvertinimą. 

 Jei Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Dalyviu jo nurodytu elektroniniu paštu ar kitais 

nurodytais kontaktais bei susitarti dėl vieno iš prizų perdavimo per 14 dienų, automatiniu būdu 

bus išrenkamas kitas laimėtojas. 

 Prizai negali būti perduoti kitam asmeniui arba pakeisti į atitinkamą pinigų sumą. Organizatorius 

pasilieka teisę keisti prizus. 

 Sutartį sudariusi institucija prisiima atsakomybę už prizų perdavimą po laimėjimų, tačiau nėra 

atsakinga už išlaidas, kilusias dėl Dalyvio veiksmų. 

 Paraišką dalyvauti pateikiantis Dalyvis, pretenduojantis į prizus, negali prašyti jokių išmokų ar lėšų 

atlyginimo iš Organizatoriaus, jam pavaldžių kompanijų ar su Konkursu susijusių trečiųjų šalių. 

 Laimėtas prizas bus išsiųstas laimėtojui po Konkurso, atsižvelgiant į šių taisyklių nuostatas. 

Organizatorius laimėtoją užregistruos vadovaudamasis šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis 

ir jose numatytais duomenimis (laikotarpis, tikslus adresas ir t.t.). 

 Sutartį sudariusi kompanija ir organizavime dalyvaujančios įmonės nėra atsakingos už Dalyvio 

pateiktos informacijos klaidas, vėlavimą ar nesumokėtas išlaidas bei kitus pažeidimus pateikiant 

informaciją. 

ASMENS DUOMENYS 

 Asmuo dalyvaujantis Organizatoriaus vykdomame konkurse, privalo pateikti šiuos duomenis: 

- Vardą, pavardę 

- El. pašto adresą 

- Gyvenamosios vietos adresą 



- Kontaktinį telefono numerį 

 Dalyvis visiškai atsako  už savalaikį asmens duomenų pateikimą ir jų teisingumą bei išbaigtumą. 

Konkurso dalyviui pateikus neteisingus duomenis, Organizatorius neatsako už jokias pasekmes, 

kilusias dėl klaidingų duomenų pateikimo. 

 Konkurso dalyvis gali pareikalauti jo duomenis ištaisyti, pakeisti arba pašalinti. Taip pat gali 

pareikalauti Organizatoriaus nebetvarkyti jo asmeninės informacijos. Tokiais atvejais (atšaukus 

sutikimą arba paraišką arba pareiškus prieštaravimą) iki paskelbiant Konkurso rezultatus Dalyvis 

nebegali toliau dalyvauti Konkurse arba atsiimti prizo. 

 Dalyvis savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo aiškiai išreiškia pateikdamas vertinimą. 

 „Philips Baltic SIA“ atsako už dalyvio, pasiūlymo metu, pateiktos informacijos saugumą. 

 Dalyvio duomenys bus tvarkomi ir saugomi, tik su Konkurso vykdymu ir laimėjimo perdavimu 

susijusiais tikslais, pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus, bei Philips 

duomenų apdorojimo taisykles. Asmeninė informacija konkurso metu suteikiama laisva valia ir yra 

būtina norint gauti vieną iš nurodytų prizų.  

 Papildomą informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą galima rasti svetainėje 

https://www.philips.lt/content/corporate/lt_lt/privatumo-nuostatos.html 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 Organizatorius pasilieka teisę sutrumpinti Konkurso laikotarpį, pilnai jį nutraukti ar pakeisti jo 

taisykles. 

 Organizatorius pasilieka teisę papildyti šias nuostatas ir taisykles. Bet kokie šių nuostatų, taisyklių 

ir vertinimo gairių pakeitimai (įskaitant papildymus) bus skelbiami svetainėje 

https://www.philips.lt/. Jie įsigalios nuo paskelbimo svetainėje dienos. 

 Šiose taisyklėse aprašytą Konkursą reglamentuoja Lietuvos įstatymai. 

 Jei Dalyvis nesutinka su mūsų Konkurso nustatytomis taisyklėmis, vertinimo gairėmis ar laimėtojų 

nustatymo politika, gali kreiptis šiais nurodytais kontaktais: „Philips Baltic SIA”, Ziedleju iela 2, 

Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, tel. +371 67228896. 
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