
 

Konkurso „Pasidalinkite savo nuomone apie „Philips Avent produktus ir laimėkite prizą“ taisyklės ir 
bendrosios nuostatos 

 
 

1. Konkurso organizatorius bei reglamentavimas 

1.1 Konkursą organizuoja „Philips Baltic SIA”, Maldugunu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-
2167, Latvija, (toliau – Organizatorius). 

1.2 Konkursas bus vykdomas laikantis šiose taisyklėse numatytų nuostatų, kurios yra 
privalomos visiems konkurse dalyvaujantiems asmenims.  

1.3 Konkurso organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti konkurso taisykles bei 
nuostatas. Visi, su Konkursu susiję, pakeitimai bus skelbiami www.philips.lt svetainėje. 

1.4 Organizatorius neprisiima atsakomybės už tai, kad dalyviai atkreiptų dėmesį į pakeitimus, 
pateiktus www.philips.lt svetainėje. 

 
2. Konkurso laikotarpis ir vieta 

2.1  Organizuojamo konkurso laikotarpis: 22.11.2021 – 12.12.2021 

2.2 Šis Konkursas bus išskirtinai vykdomas tik Organizatoriui priklausančioje www.philips.lt 
svetainėje. Visa su konkursu susijusi informacija bus teikiama konkurso informaciniame 
puslapyje : https://www.philips.lt/c-e/mo/pasidalinkite-savo-nuomone-apie-avent 

2.3 Konkursas rengiamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
 

3. Konkurso sąlygos 

3.1 Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti šiame Organizatoriaus rengiamame konkurse, turi 
būti „Philips Avent“ produkto naudotoju bei parašyti atsiliepimą apie vieną ar kelis 
pasirinktus „Philips Avent“ produktus. 

3.2 Asmenys norintys dalyvauti Konkurse, www.philips.lt svetainėje privalo atlikti toliau 
nurodytus veiksmus: 
a) Apsilankyti Konkurso informaciniame puslapyje: https://www.philips.lt/c-

e/mo/pasidalinkite-savo-nuomone-apie-avent 
b)  Pasirinkti vieną ar kelis „Philips Avent“ produktus, kurio(-ių) vertinimą norite atlikti, iš 

pateikto sąrašo; 
c)  Pasirinkto produkto puslapyje paspausti ant žvaigždutėmis pažymėto produkto 

vertinimo ženklo ir paspausti mygtuką „Parašyti atsiliepimą“ 
d) Užpildyti atsiliepimo formą bei parašyti atsiliepimą, vadovaujantis Priede Nr. 1 

pateikta informacija bei rekomendacijomis; 
e)  Pildoma ši privaloma informacija: 
- Bendras įvertinimas (privalomas laukas) 
-  Apžvalgos pavadinimas (privalomas laukas) 
- Produkto apžvalga; (privalomas laukas) 
- Slapyvardis - kuris bus rodomas svetainėje (privalomas laukas); 
- El. pašto adresas (privalomas laukas); 
-  Amžius (privalomas laukas); 
f) Užpildžius visus laukelius ir apžvalgos tekste paminėjus „Philips kampanijos apžvalgą“, 
paspauskite mygtuką „Pateikti apžvalgą". Paspaudus mygtuką „Pateikti apžvalgą", gausite 
patvirtinimą apie atsiliepimo registraciją savo nurodytu el.pašto adresu. 

3.3 Kartu su registracija Konkurse bus rodomas arba svetainės puslapyje registracijos 
patvirtinimas, arba rodomas pranešimas, paaiškinantis priežastis, dėl kurių registracija 
negalioja ir registracija neregistruota. 

3.4 Neužpildžius nė vieno privalomo lauko ir (arba) užpildžius juos neegzistuojančia, ir (arba) 
neteisinga informacija/duomenimis, paskelbtas atsiliepimas bus pripažintas 
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negaliojančiu. Už teisingą ir išsamų būtinos informacijos šiame Konkurse pateikimą, taip 
pat už teisingą, chronologinį ir išsamų registracijos procedūros užbaigimą atsako tik 
dalyvaujantys asmenys. 

3.5 Dalyvis gali skelbti keletą atsiliepimų apie skirtingus produktus, tačiau negali skelbti kelių 
to paties produkto apžvalgų. Paskelbus tą patį apžvalgos tekstą apie kelis produktus, 
registracija panaikinama ir dalyvis pašalinama iš Konkurso. 

3.6 Konkurse nedalyvauja atsiliepimai, kuriuose nėra visos šiose taisyklėse prašomos 
informacijos ir (arba) kuriuose dalyviai pateikia neišsamius, ir (arba) neteisingus 
duomenis, kuriuose pateikiama kita nei formoje reikalaujama informacija, taip pat 
atsiliepimai, kurie neatitinka „Philips“ turinio gairių numatytų šių taisyklių Priede Nr. 1. 

3.7 Organizatorius neatsako už  atsiliepimus, kurie nėra patvirtinami ir paskelbiami, įskaitant, 
bet neapsiribojant techninėmis problemomis, nepriklausančiomis nuo Organizatoriaus 
valios.  Tokiomis kaip vėlavimas ar kitos problemomis registruojantis į Konkursą, kurias 
sukelia prietaisai, kuriais asmenys naudojasi registruodamiesi Konkurse, interneto 
paslaugų teikėjas arba asmens, norinčio užsiregistruoti Konkurse, interneto ryšys. 

 
4. Konkurso dalyviai 

4.1 Dalyvauti konkurse gali tik fiziniai asmenys (toliau - Dalyviai), kurių nuolatinė gyvenamoji 
vieta arba gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie kampanijos pradžios dieną 
yra sulaukę 18 metų. 

4.2 Konkurse negali dalyvauti šie asmenys: 
a) Organizatoriaus bei prekių platinimo įmonių darbuotojai; 
b)  Įmonių, dalyvaujančių vykdant veiklą, susijusią su Konkurso organizavimu ir vykdymu, 

darbuotojai; 
c) Taip pat aukščiau paminėtų darbuotojų giminaičiai (vaikai / tėvai, broliai / seserys) ar 

sutuoktiniai neturi teisės dalyvauti konkurse. 

4.3 Organizatorius pasilieka teisę atšaukti bet kokį dalyvavimą Konkurse, kuris vykdomas 
pažeidžiant šias taisykles. 

 
5. Konkurse dalyvaujantys „Philips Avent“ produktai 

5.1 Visi konkurse dalyvaujantys „Philips Avent“ produktai pateikiami Konkurso 
informaciniame puslapyje:  https://www.philips.lt/c-e/mo/pasidalinkite-savo-nuomone-
apie-avent 

5.2 Vertinimai gali būti pateikti ir konkurse dalyvauja tik aukščiau nurodyti „Philips Avent“ 
produktai. 

 
6. Konkurso prizai bei jų aprašymai 

6.1 Konkurso metu nugalėtojams skiriami šie prizai: 

• 1 x Kūdikių stebėjimo prietaisas SCD923/26  

• 3 x Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas SCF358/00 

• 3 x Buteliukų sterilizatorius džiovintuvas SCF293/00 

• 5 x Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“ SCD301/01 
 

6.2 Laimėtas prizas negali būti perduotas kitam asmeniui, prizų piniginė vertė nesuteikiama. 

6.3 Dalyvis turi teisę laimėti vieną kampanijos prizą. 
 
7. Konkurso nugalėtojų išrinkimas, paskelbimas bei prizų perdavimas 

 

7.1 (17.12.2021) visi 22.11.2021 – 12.12.2021 gauti atsiliepimai bus analizuojamos pagal 
Priede Nr. 1 nustatytus atsiliepimų pateikimo bei paskelbimo kriterijus, kad būtų laikomasi 
visų šiose taisyklėse nurodytų sąlygų. 



 

7.2 Išanalizavęs pateiktus bei patvirtintus atsiliepimus, Organizatorius kompiuterinės 
programos pagalba, atsitiktiniu būdu, išrinks Konkurso laimėtojus bei paskelbs juos 
17.12.2021 Konkurso informaciniame puslapyje https://www.philips.lt/c-
e/mo/pasidalinkite-savo-nuomone-apie-avent.  

7.3  Prizai išrinktiems Konkurso nugalėtojams bus perduodami per kurjerių tarnybą. 

7.4 Dėl prizų pristatymo bei asmens duomenų patikslinimo Organiztorius susisieks, Dalyvio 
nurodytais kontaktais. 

 
8. Klaidos, Philips gairių neatitinkantys atsiliepimai 

8.1 Organizatorius neatsako už tai, kad dalyviai ir laimėtojai nesilaiko kažkurių šiose taisyklėse 
nurodytų sąlygų ar terminų, taip pat už tai, kad dalyviai neperduoda visų šiose taisyklėse 
nurodytų duomenų ir informacijos. 

8.2 Organizatorius neatsako už jokią žalą, kurią laimėtojai galėtų patirti dėl gautų prizų, 
nepriklausomai nuo šios žalos pobūdžio, išskyrus įstatymų aiškiai numatytas situacijas, kurios 
nustatytų tokią atsakomybę. 
8.3 Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už: 

a) neišsamiais, netikslias ar neteisingas apžvalgas, taip pat apžvalgas, parašytas jau 
pasibaigus registracijos Konkurse laikotarpiui. 

 
9. Asmens duomenų apsauga 
9.1 Už Konkurso metu dalyvio pateiktos informacijos saugumą yra atsakinga „Philips Baltic SIA“.  
9.2. Duomenys bus apdoroti ir išsaugoti siekiant patvirtinti bei įvertinti dalyvio parašytą apžvalgą 
ir susisiekiant su dalyviu dėl prizo laimėjimo, laikantis taikomų duomenų apsaugą 
reglamentuojančių įstatymų ir „Philips“ duomenų tvarkymo taisyklių. Asmeninė informacija 
Konkurso metu pateikiama laisva valia ir yra būtina, siekiant sėkmingai patviritnti pateiktą 
atsiliepimą bei perduodant laimėtą prizą. Ši informacija apima: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir 
kitą susijusią informaciją. Papildomą informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą galite rasti 
svetainėje https://www.philips.lt/content/corporate/lt_lt/privatumo-nuostatos.html 
 
1 Priedas 
 
Produktų vertinimo gairės 
1. Šiame konkurse gali dalyvauti tik patvirtinti produktų vertinimai. Dalyviai yra atsakingi už 

produkto vertinimų skelbimo sąlygų, paminėtų peržiūros formos pabaigoje, skaitymą ir 
laikymąsi prieš paspausdami mygtuką „Skelbti apžvalgą". 

2. Rašydami atsiliepimą dalyviai turi sutelkti dėmesį į savo patirtį naudojantis produktu, susijusią 
su: 
a. Produkto efektyvumu 
b. Paprastu produkto naudojimu 
c. Priedų naudingumu 
d. Patirties ir (arba) rezultatų, gautų naudojant „Philips Avent", aprašymą keliais žodžiais. 

3. Rašydami produkto vertinimą dalyviai savo tekste (pradžioje arba pabaigoje) turi paminėti 
„Philips kampanijos apžvalgą". 

4.  Dalyvis gali skelbti tik vieną vieno produkto apžvalgą, jei jis bent kartą naudojo tą produktą. 
5. Dalyvis gali paskelbti kelių produktų apžvalgą, neviršydami 5 atsiliepimų. 
6. Nerekomenduojama skelbti kelių atsiliepimų iš to paties įrenginio (nešiojamojo kompiuterio, 

planšetinio kompiuterio, telefono). 
7. Neleidžiama skelbti to pačio produkto vertinimo daugiau nei vieną kartą. 
8. Visi produktų vertinimai yra patvirtinami bei prižiūrimi Organizatoriaus; atsiliepimai, kurie 

neatitinka „Philips“ turinio gairių , negali būti tvirtinami, jei atsiliepimo turinys: 
a)  neteisingas arba klaidinantis; 
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b)  minimas kitas prekinis ženklas; 
c)  šmeižikiškas ar diskriminacinis; 
d) amoralus arba vulgarus; 
e) nesusijęs su vertinamu produktu; 
f) vertinimas nesusijęs su gaminio funkcionalumu, efektyvumu, gaminio dizainu ir estetika, 

funkcionalumu, priedais ir t. t.; 
g) su nuorodomis į kitas trečiųjų šalių interneto svetaines, adresus, el. pašto adresus, kontaktinius 

duomenis arba telefono numerius; 
h) kurių sudėtyje yra kompiuterinių virusų arba potencialiai kenksmingų programų, failų ar HTML 

kodų. 
i) kurie kelia grėsmę trečiosioms šalims, įmonėms ar grupėms arba kenkia privatumui, trečiųjų 

šalių, bendrovių ar subjektų teisei į privatumą ir (arba) kitoms teisėms; 
j)  kuris kokiu nors būdu pažeidžia galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. 
9. Peržiūra nelaikoma galiojančia ir nebus skelbiama Organizatoriaus puslapyje www.philips.lt  jei 

nustatoma, kad buvo pažeista kuri nors iš prieš tai paminėtų nuostatų. 
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