
AKCIJOS „Įsigykite „Philips“ automatinį espreso kavos aparatą, užregistruokite jį   

„MyPhilips“ ir gaukite 3 kg.  „Jacobs Barista Editions” kavos pupelių dovanų*!“ sąlygos. 

 

Akcijos laikotarpiu įsigyk 5400, 4300, 3200 ar 2200 serijos „Philips” automatinį espreso kavos aparatą iš 

parduotuvių nurodytų akcijos sąlygose. Būtinai per 14 dienų užregistruok savo pirkinį 

https://www.philips.lt/c-w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product ir  gauk 

dovanų 3 kg. „Jacobs Barista Editions” pupelių, kurias išsiųsime Jūsų nurodytų adresu.   

Pilnos akcijos sąlygos: 
  
1. Akcija taikoma TIK šiems „Philips“ kavos aparatų modeliams: EP2220/10; EP2221/40; EP2224/10;  

EP2224/40; EP2230/10; EP2231/40; EP2235/40; EP3221/40;EP3241/50; EP3243/50; EP3243/70; 

EP3246/70; EP3249/70; EP4321/50; EP4341/50; EP4343/50; EP4343/70; EP4346/70; EP4349/70; 

EP5441/50; EP5443/90; EP5444/50; EP5444/70; EP5444/90; EP5446/70; EP5447/90 įsigytiems Lietuvos 

Respublikos teritorijoje  nuo 2021 m. vasario 01 d. iki 2021 m. kovo 31 d., „Philips” partnerių 

mažmeninėse ir internetinėse prekybos parduotuvėse Philips, Avitela, Elektromarkt, Ogmina, Senukai, 

Technorama, Topo centras, Kavos draugas, 1A.lt.  

 Kitose prekybos vietose įsigytiems prietaisams šis pasiūlymas nėra taikomas. 
 
2. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, juridiniams asmenims ši akcija nėra taikoma.  
 

3. Akcija taikoma tik užregistravus įsigytą produktą interneto svetainėje https://www.philips.lt/c-
w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product ne vėliau nei per 14 dienų nuo 
įsigijimo dienos, nurodžius pilną produkto modelį, jo serijinį numerį, pirkimo datą ir vietą, pridėjus 
nuskenuotą ar fotografuotą pirkimą įrodanti dokumentą (pvz. pirkimo čekį), kuriame aiškiai matomas 
įsigyto produkto modelis ir pirkimo data; taip pat privalo būti pateikta informacija, kuri reikalinga 
dovanos siuntimui t.y. asmens vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, el. pašto adresas, 
gyvenamosios vietos adresas, pašto kodas.  
3.1. Dalyvis praranda teisę dalyvauti Akcijoje, jeigu: 
a. Neužregistruoja savo pirkinio per 14 dienų nuo įsigijimo; 

b. Pateikia klaidinantį pirkimą įrodantį dokumentą ar netikslų produkto serijinį numerį;  

c. Prekę įsigyja kitu, nei akcijos sąlygose nurodytu laikotarpiu;  

d. Prekę įsigyja kitur, nei iš akcijos sąlygose nurodytų prekybos vietų;  

e. Pateikia neteisingą informaciją registracijos formoje;  
 
4. Norint dalyvauti akcijoje dalyvis privalo įsitikinti, kad prekė yra užregistruota svetainėje 

https://www.philips.lt/c-w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product. Per 10 

darbo dienų nuo registracijos datos, organizatoriaus partneris UAB „Opera Optima” patikrina sistemoje 

užsiregistravusius dalyvius ir per kurjerį išsiunčia  dalyviui 3 kg. „Jacobs Barista Editions” kavos pupelių. 
Kontaktas pasiteiravimui (el. p. dovile@operaoptima.lt ir tel.nr. +370 630 72279) . 
Kompanijos „Philips“ ir „Opera optima“ neprisiima atsakomybės už prarastus siuntinius ar pavėluotą 

pristatymą dėl pašto, siuntų skyriaus kaltės, taip pat už nepilnus siuntinius. Akcijos organizatoriai 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.philips.lt%2Fc-w%2Fproduct-registration%2Flattego-gift-campaign%2Fregister-product&data=04%7C01%7C%7C83752e29d97441320ed508d8c398b62a%7C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4%7C0%7C0%7C637474407941767338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7BED2ywo4ShxQzf3Ni7f7wMB6Zi%2Fc%2BA7GyOUzG2W13g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.philips.lt%2Fc-w%2Fproduct-registration%2Flattego-gift-campaign%2Fregister-product&data=04%7C01%7C%7C83752e29d97441320ed508d8c398b62a%7C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4%7C0%7C0%7C637474407941767338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7BED2ywo4ShxQzf3Ni7f7wMB6Zi%2Fc%2BA7GyOUzG2W13g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.philips.lt%2Fc-w%2Fproduct-registration%2Flattego-gift-campaign%2Fregister-product&data=04%7C01%7C%7C83752e29d97441320ed508d8c398b62a%7C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4%7C0%7C0%7C637474407941767338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7BED2ywo4ShxQzf3Ni7f7wMB6Zi%2Fc%2BA7GyOUzG2W13g%3D&reserved=0
https://www.philips.lt/c-w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product


neprivalo pranešti ar kitaip informuoti akcijos dalyvį apie neteisingai užpildytą registraciją ir registracijos 

formą. 

 
 
5. Asmeninė informacija:  
5.1 Už akcijos metu dalyvio pateiktos informacijos saugumą yra atsakinga „Philips Baltic SIA“.  

5.2. Duomenys bus apdoroti ir išsaugoti laikantis taikomų duomenų apsaugą reglamentuojančių 

įstatymų ir „Philips” bei „Opera Optima” duomenų tvarkymo taisyklių. Asmeninė informacija akcijos 
metu pateikiama laisva valia ir yra būtina, siekiant išpildyti akcijos sąlygas. Ši informacija apima: vardą, 
pavardę, el. pašto adresą, gyv. vietos adresą ir pašto kodą ir kitą susijusią informaciją. Papildomą 
informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą galima rasti svetainėje 
https://www.philips.lt/content/corporate/lt_lt/privatumo-nuostatos.html  
 
6.. Akcijos organizatorius yra „Philips Baltic SIA“, juridinis adresas: Ziedleju iela 2, Mārupe, LV-2167, 
Latvija. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos taisykles ir nutraukti akciją bet kuriuo metu. 
Šiais atvejais organizatorius informuos dalyvius apie pakeitimus. Akcijos dalyviai bet kuriuo metu turi 
teisę nutraukti savo dalyvavimą šioje akcijoje.  
 

 


