
Registruokitės https://www.philips.lt/c-e/mo/fotosesija-su-
avent.html nuo 2022 m. lapkričio 14 d. iki 2022 m. gruodžio 11 d. ir 
dalyvaukite loterijoje! 

 

1. Akcija organizuojama Lietuvos Respublikos teritorijoje ir įgyvendinama organizatoriaus interneto 

svetainėje https://www.philips.lt/c-e/mo/fotosesija-su-avent.html 

2. Akcijoje gali dalyvauti visi užsiregistravę https://www.philips.lt/c-e/mo/fotosesija-su-avent.html 

duomenų bazėje nuo 2022-11-14 iki 2022-12-11 (imtinai). 

3. Duomenys, kuriuos dalyviai savanoriškai pateikia registruodamiesi dalyvauti akcijoje: 

vardas, pavardė, el. pašto adresas. 

4. Akcijos prizinis fondas: 

• 1 (viena) motinystės ir (arba) naujagimio fotosesija  

• 10 (dešimt) „Philips Avent“ produktų dovanų krepšelių, kurių vertė 100 EUR 

5. Produktų krepšelį sudaro: 

• SCF358/00  „Philips Avent Premium“ buteliukų šildytuvas x 1 vnt. 

• SCF030/17  „Philips Avent Natural“ kūdikio buteliukas 0 m+ x 1 vnt. 

• SCF070/23  „Philips Avent Natural“ kūdikio buteliukas 1 m+ x 1 vnt. 

• SCF043/27  „Philips Avent Natural“ žindukas 3 m+ x 1 vnt. 

• SCF085/12  „Philips Avent ultra“ čiulptukas x 1 vnt. 

• SCF254/24  „Philips Avent“ liemenėlės įdėklai x 1 vnt. 

• SCF262/06  „Philips Avent Natural“ mokomasis puodelis x 1 vnt. 

6. Prizai bus traukiami atsitiktine tvarka 2022 m. gruodžio 18 d. iš visų asmenų, kurie nuo 2022-11-

14 iki 2022-12-11 23:59 val. užregistravo savo el. pašto adresą svetainėje 

https://www.philips.lt/c-e/mo/fotosesija-su-avent.html   

7. Akcijos prizo laimėtojui bus išsiųstas pranešimas el. pašto adresu, registruotu 

https://www.philips.lt/c-e/mo/fotosesija-su-avent.html 

8. Pagrindinio prizo – fotosesijos – laimėtojui registruotu el. pašto adresu bus išsiųsta 

fotosesijos dovanų kortelė. 

9. Norėdamas susitarti dėl paslaugos gavimo, laimėtojas turi individualiai susisiekti su 

fotografu ir susitarti dėl fotosesijos temos, laiko ir vietos. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.philips.lt%2Fc-e%2Fmo%2Ffotosesija-su-avent.html&data=05%7C01%7C%7Cddb6941e75954580fde508dac2564344%7C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4%7C0%7C0%7C638035972986107683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=55X%2ByF%2BhvFBCjTq2oxTLspj3ThDDz0fVhR8rvutEib0%3D&reserved=0
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.philips.lt%2Fc-e%2Fmo%2Ffotosesija-su-avent.html&data=05%7C01%7C%7Cddb6941e75954580fde508dac2564344%7C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4%7C0%7C0%7C638035972986107683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=55X%2ByF%2BhvFBCjTq2oxTLspj3ThDDz0fVhR8rvutEib0%3D&reserved=0
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10. Daugiau informacijos apie fotografą ir fotosesiją rasite čia: 

https://www.instagram.com/abellaphotographyy/  

11. Paslauga reikia pasinaudoti iki 2023-12-30. 

12. Fotosesijos nuotraukos nebus naudojamos „Philips“ išorinėje komunikacijoje. 

13. „Philips Avent“ produktų dovanų krepšelių laimėtojai turės atsakyti į gautą pranešimą 

apie prizą el. paštu ir nurodyti DPD siuntos adresą prizui pristatyti. Prizas bus išsiųstas 

per 7 darbo dienas nuo pristatymo adreso gavimo. 

14. Dalyvaudamas akcijoje, dalyvis sutinka su šiomis akcijos sąlygomis ir patvirtina, kad jis 

savanoriškai pateikė reikiamus duomenis. 

15. Akcijos organizatorius – SIA „Philips Baltic“, juridinis adresas Malduguņu iela 2, Mārupė, 

Mārupės prov., LV-2167, Latvija. 

16. „Philips Baltic“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti akcijos sąlygas ir nutraukti akciją. 

Tokiais atvejais organizatorius informuos dalyvius apie pakeitimus. 

17. Asmeninė informacija: 

18. SIA „Philips Baltic“ atsako už akcijos metu dalyvio pateiktos informacijos saugumą. 

19. Narių duomenys bus apdorojami ir saugomi laikantis galiojančių duomenų apsaugos 

įstatymų ir „Philips“ duomenų apdorojimo reglamentų. Asmeninė informacija 

kampanijos metu teikiama savanoriškai. Daugiau informacijos apie savo duomenų 

tvarkymą galite gauti svetainėje: https://www.philips.lt/content/corporate/lt_lt/privatumo-

nuostatos.html  

20. Iškilus klausimams ar neaiškumams, kreipkitės į rinkodaros komandą, siųsdami žinutę 

šiuo adresu: philips.baltic@philips.com  
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