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RINKODAROS KAMPANIJOS TAISYKLĖS 
„65 serijos Philips Performance ir 6 serijos garso sistema, grąžinant 

pinigus už garso sistemą“ 
 
 
ORGANIZATORIUS  TP Vision Europe B. V., įsikūręs adresu: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB 

Amsterdamas, Nyderlandai, reg. Nr. 850721854 
(toliau – Organizatorius arba TP VISION) 

 
KAMPANIJOS VYKDYTOJAS: Benamic Unlimited Company, IDA Business and Technology Park, Ring Road, 

Kilkenny, Airija 
(toliau – Agentūra) 

 
KAMPANIJOS PAVADINIMAS:  „65 serijos Philips Performance ir 6 serijos garso sistema, grąžinant pinigus 

už garso sistemą“ 
(toliau – Kampanija) 

 
TRUKMĖ:    nuo 2021-06-14iki 2021-07-11 arba iki likučių išpardavimo 
 
VIETA:     Lietuva 
 
KAMPANIJOS SĄLYGOS: 
 
1. Būtina sąlyga grąžinti už garso sistemą mokamą sumą, siekiančią iki 229 Eur, yra reikalavimas tuo pačiu metu 

įsigyti kurį nors iš numatytų Philips įmonės Performance serijos televizorių modelių ir nurodytą garso sistemos 

modelį (toliau – Garso sistema); modeliai yra išsamiau nurodyti ir aprašyti Lentelėje, kuri pateikiama šių 

Kampanijos sąlygų 6 straipsnyje. Kampanija vykdoma nuo 2021 m. birželio 14 d. iki 2021 m. liepos 11 d. bet 

kurioje pardavimo vietoje, kurių sąrašas pateikiamas Rinkodaros kampanijos taisyklių 1 priede, taip pat per 14 

dienų nuo produkto pirkimo būtina Jūsų registracija šiuo adresu: https://XXL.sales-promotions.com/lt 

 Reikalavimas vienu metu įsigyti Performance serijos televizorių ir garso sistemą įvykdomas tik tokiu atveju, jei 
abu produktai vienu metu įtraukiami į tą pačią sąskaitą. 
 
2. Fizinis asmuo pasinaudoti teise į lėšų grąžinimą gali tik vieną kartą, pateikdamas vieną sąskaitą, o juridinis 
asmuo šia teise gali pasinaudoti pateikdamas daugiausia tris sąskaitas (po vieną televizorių ir garso sistemą 
kiekvienoje sąskaitoje). 
 
3. Šioje kampanijoje dalyvauti gali ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Juridiniams asmenims taikomi apribojimai – 
kampanijoje jie gali dalyvauti daugiausia tris kartus. 
 
4. Šioje kampanijoje gali dalyvauti tik vyresni nei 18 metų amžiaus asmenys. 
 
5. Ši kampanija vykdoma tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoe, 1 priede nurodytose pardavimo vietose, pirktiems 
produktams.  
 
6. Pinigai grąžinami tik įsigijus naujus nurodytų modelių produktus, kurie atitinka nurodytas specifikacijas.  
Yra galimybė, kad kai kurių kampanijoje dalyvaujančių produktų nebus kai kuriose 1 priede nurodytose 
pardavimo vietose. Atskirų šioje kampanijoje dalyvaujančių televizorių modelių ir garso sistemų prieinamumas 
priklauso tik nuo pardavimo vietų. TP VISION nebus atsakingi, jeigu šių Kampanijos taisyklių 1 priede nurodytose 
pardavimo vietose nebus parduodami visi šio straipsnio lentelėje išvardyti televizorių ir garso sistemų modeliai. 
 
 

 

https://xxl.sales-promotions.com/lt
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Televizoriaus modelis 
dalivaujantis akcijoje 

Garso sistemos modeliai 
dalivaujantys akcijoje 

65PUS8505 TAB6305 

 TAB6405 
 

 
7. TP VISION pasilieka teisę bet kada nutraukti šią kampaniją, nenurodant nutraukimo priežasties, nepažeidžiant 
kliento teisės gauti lėšų grąžinimą po to, kai jis bus įvykdęs visas nurodytas sąlygas ir įsigijęs televizorių bei garso 
sistemą iki pranešimo apie kampanijos nutraukimą paskelbimo. Toks pranešimas gali būti pateiktas ir 
organizatorių įmonės interneto svetainėje. 
 
8. Registraciją privaloma įvykdyti vėliausiai per 14 dienų nuo sąskaitoje nurodytos pirkimo dienos – būtina 

tinkamai užpildyti interneto svetainėje https://XXL.sales-promotions.com/lt  pateiktą lentelę ir ją išsiųsti, paspaudus 

atitinkamą lentelės apačioje esantį mygtuką. Prie lentelės būtina pridėti įskaitomą pirkimo įrodymą, t. y. sąskaitą, 

taip pat būtina nurodyti visus reikalaujamus duomenis. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas registracijos 

formos pildymui ir dokumentų pridėjimui, nes neišsamios ir (arba) netinkamai užpildytos registracijos formos 

svarstomos nebus, taip pat nebus svarstomos registracijos formos, pateiktos praėjus daugiau nei 14 dienų nuo 

sąskaitoje nurodyto produkto pirkimo. Tokiais atvejais lėšos grąžinamos nebus.  

Jei registracija bus sėkminga, per 10 darbo dienų nuo registracijos pirkėjui registracijos metu nurodytu 
kontaktiniu el. pašto adresu bus išsiųstas registracijos patvirtinimo el. laiškas. Jei per nurodytą terminą negausite 
el. pranešimo apie patvirtinimą, tuomet jūsų registracija įvykdyta nebuvo, ir pinigai jums grąžinami nebus. 
Pranešimus apie registracijos rezultatus, papildomus prašymus, atmestas registracijas ir t. t. kampanijos 
vykdytojas praneš el. paštu, el. laiškus siųsdamas iš šio adreso: cashback_noreply@promotion-support.com. 
 
9. Pinigai bus grąžinami į pirkėjo registracijos formoje nurodytą banko sąskaitą Kroatijos Respublikoje esančioje 
finansinėje institucijoje po to, kai pirkėjas įvykdys visas kampanijos sąlygas. Priešingu atveju, pirkėjas į pinigų 
grąžinimą teisės neturi. Kampanijos vykdytojas nurodytą grąžinimo sumą pirkėjui perves tik jei bus įvykdyti visi 
kampanijos reikalavimai, per 30 dienų nuo grąžinimo patvirtinimo datos, bet ne vėliau nei iki 2021-09-15 dienos. 
 
10. Jeigu grąžinami pinigai nebus įskaityti į jūsų registracijoje nurodytą banko sąskaitą, vėliausiai iki 2021-08-15 
dienos kampanijos vykdytojui galite pateikti skundą el. pašto adresu cashback@promotion-support.com Skunde 
privaloma nurodyti savo identifikacijos duomenis ir registracijos datą. Praėjus šiam nurodytam terminui, skundai 
nagrinėjami nebus. 
 
11. Pinigai grąžinami su PVM. 
 
12. Šios kampanijos negalima derinti su jokiu kitu specialiuoju pasiūlymu, akcija ar reklama. 
 
13. Organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šios kampanijos sąlygas be išankstinių pranešimų ir paaiškinimų. 
 
14. Šios kampanijos metu dalyvis neturi jokių kitų teisių, tik teisę į pinigų grąžinimą, jei įvykdo visus kampanijos 
reikalavimus. 
 
15. Kampanijos vykdymo metu išsamios kampanijos taisyklės bus pateikiamos interneto svetainėje 
https://XXL.sales-promotions.com/lt 

 
16. Kampanijos organizatorius ir vykdytojas turi teisę patikrinti visas dalyvavimo kampanijoje sąlygas, ir ginčo 
atveju vertinti bei priimti galutinį sprendimą bet kokiu su kampanija susijusiu klausimu. 
 
17. Kampanijos organizatorius ir vykdytojas turi teisę bet kuriam asmeniui neleisti dalyvauti kampanijoje, jei toks 
dalyvis pažeidžia taisykles arba elgiasi priešingai gerai moralei, ir atimti tokio dalyvio teisę į pirkimo sumos bei 
bet kokių išlaidų, kurias dalyvis galėjo patirti dėl tokio draudimo, kompensavimą. 
 

https://xxl.sales-promotions.com/lt
https://xxl.sales-promotions.com/lt
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Jeigu kampanijos dalyvis nėra patenkintas įsigytomis prekėmis ir nori abu arba vieną produktą grąžinti padavėjui 
bei atgauti sumokėtus pinigus, t. y. jeigu pažeidžiama su pardavėju sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, toks 
kampanijos dalyvis neteks teisės į dalies sumos grąžinimą, t. y. jei jis jau pateikė prašymą kampanijos metu 
grąžinti atitinkamą sumą, tuomet privalo nedelsdamas apie sutarties nutraukimą informuoti kampanijos 
organizatorius ir vykdytoją, o jeigu toks dalyvis jau gavo grąžinamus pinigus, tuomet jis yra įsipareigojęs juos 
grąžinti per 3 dienas nuo sutarties nutraukimo (produkto grąžinimo pardavėjui) datos ir apie tai nevėluodamas 
informuoti kampanijos organizatorius bei vykdytoją.  
 

Kampanijos organizatorius ir vykdytojas turi teisę tirti ir imtis visų pagrįstų veiksmų apsisaugoti nuo melagingų 
ar negaliojančių registracijų.  
 
Organizatorius pasilieka teisę atmesti melagingus ar negaliojančius reikalavimus.  
 
Kampanijos organizatorius ir vykdytojas pasilieka teisę priimti galutinį sprendimą ginčo atveju dėl to, ar 
kampanijos dalyvis laikėsi visų taisyklių, išpildė visus dalyvavimo kampanijoje sąlygas ir turi teisę į šiomis 
taisyklėmis įtvirtintą pinigų grąžinimą. Jeigu kampanijos organizatorius ar vykdytojas pagrįstai įtaria nesąžiningą 
dalyvio elgesį, tuomet jie turi teisę neleisti tokiam dalyviui dalyvauti kampanijoje ir negrąžinti reikalaujamos 
pinigų sumos. 
 
18. Viena iš dalyvavimo kampanijoje sąlygų yra leidimas tvarkyti asmens duomenis, siekiant įvertinti kampanijos 
dalyvio ir pinigų tokiam dalyviui grąžinimo atitikimą šioms taisyklėms; duomenys tvarkomi tiek, kiek tai yra būtina 
šiam tikslui vykdyti. Jeigu dalyvis atsiims sutikimą tvarkyti asmens duomenis anksčiau nurodytais tikslais, 
kampanijos dalyvis bus priverstas sustabdyti tokio dalyvio asmens duomenų tvarkymą bei neleisti dalyviui toliau 
dalyvauti kampanijoje – tokiu atveju dalyvis neturės teisės į pinigų sumos grąžinimą.  
 
19. Šioje kampanijoje asmens duomenų tvarkytojas yra kampanijos vykdytojas Benamic Unlimited Company. 
Duomenų perdavimas vykdomas pagal asmens duomenų tvarkytojo taisykles.  
 
Asmens duomenų tvarkytojas asmens duomenimis pasidalins su Kampanijos organizatoriumi, jeigu kampanijos 
dalyvis registracijos interneto svetainėje https://XXL.sales-promotions.com/lt metu pasirinko galimybę gauti 
naujienas apie Philips produktus bei sutinka su tuo, kad Kampanijos organizatorius tvarkys duomenis.  
 
Kampanijos vykdymo metu kampanijos dalyvis turi teisę atsisakyti gauti naujienas apie „Philips“ produktus, 
siųsdamas prašymą Kampanijos vykdytojo el. pašto adresu cashback-unsuscribe@promotion-support.com, o 
pasibaigus kampanijai, pašymą galima pateikti užpildant formą, kuri yra prieinama interneto svetainėje 
https://www.philips.lt/c-e/gdpr-privacy.html . 
 
Dalyvio asmens duomenys bus saugomi Kampanijos organizatoriaus Pranešime apie privatumą nurodytą 

terminą; šis pranešimas pateikiamas adresu https://www.tpvision.com/policy/PRIVACY-STATEMENT-OF-TPV-

HOLDING-EUROPE-BV-lt-LT.pdf 

 
Kampanijos dalyvis gali susisiekti su asmens duomenų tvarkytoju visais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga 
susijusiais klausimais. Asmens duomenų tvarkytojo kontaktinis adresas yra infosec@taxback.com, o su 
Kampanijos organizatoriumi galima susisiekti adresu privacy@tpv-tech.com. 
 
Išimtiniais būtinais atvejais Asmens duomenų tvarkytojas asmens duomenimis pasidalins su kampanijos 
organizatoriumi, kad šis galėtų užmegzti tiesioginį kontaktą su kampanijos dalyviu, siekiant jam leisti pasinaudoti 
šia kampanija garantuojamomis teisėmis arba išvengti nesąžiningo dalyvio elgesio.  
 
Siekdami tvarkyti mokėjimus ir vykdyti kampanijos sąlygas, kampanijos dalyvis ir asmens duomenų tvarkytojas 
asmens duomenimis gali pasidalinti su finansinėmis įstaigomis ir su jomis susijusiomis trečiosiomis šalimis, kurie 
pagal registracijos adresą gali būti įsikūrę už EEE (Europos ekonominės erdvės) ribų. 
Pagal toliau pateikiamą antrinių tvarkytojų sąrašą, siekiant kai kuriems kampanijos dalyviams sumokėti 
reikalaujamą pinigų sumą, mokėjimo paslaugų teikėjui „Paypal“ / „Hyperwallet“ gali reikėti pirkėjo asmens 
duomenis perduoti už EEE (Europos ekonominės erdvės) ribų. 
 

https://xxl.sales-promotions.com/lt
https://www.philips.lt/c-e/gdpr-privacy.html
https://www.tpvision.com/policy/PRIVACY-STATEMENT-OF-TPV-HOLDING-EUROPE-BV-lt-LT.pdf
https://www.tpvision.com/policy/PRIVACY-STATEMENT-OF-TPV-HOLDING-EUROPE-BV-lt-LT.pdf
mailto:infosec@taxback.com
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DALYVAVIMO KAMPANIJOJE TAISYKLĖS. 
 
1. Nurodytose pirkimo vietose pirkite vieną iš nurodytų Philips įmonės Performance serijos televizorių ir garso 
sistemų; abu produktai privalo būti įtraukti į vieną sąskaitą. 
 
2. Produktus privaloma įsigyti nuo 2021-06-14 iki 2021-07-11 dienos 1 priede nurodytose pardavimo vietose. 
 
3. Pirkimą privaloma registruoti interneto svetainėje https://XXL.sales-promotions.com/lt vėliausiai per 14 dienų 

nuo produkto pirkimo datos. Duomenis privaloma įrašyti įskaitomai ir aiškiai bei pridėti įskaitomus ir aiškius 

pirkimo dokumentus. 

 
4. Saugokite pirkimo įrodymus (sąskaitą).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 priedas – PARDAVIMO VIETŲ, KURIOSE VYKDOMA KAMPANIJA „65 serijos Philips Performance ir 6 serijos garso 
sistema, grąžinant pinigus už garso sistemą“ SĄRAŠAS.  
 

 
 

 

Company Address Service Web page

Paypal / Hyperwallet

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A,  22-

24, Boulevard Royal, 2449, 

LUXEMBOURG, 

Pasaulinis mokėjimų teikėjas; 

Mokėjimų apdorojimas
https://www.paypal.com

Allied Irish Banks, p.l.c. 10 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland Mokėjimų apdorojimas https://aib.ie/

TRANSFERMATE LIMITED
IDA Business & Technology Park, Ring 

Road, Kilkenny, Ireland 
Mokėjimų apdorojimas https://www.transfermate.com/

Microsoft Ireland 

South County Business Park, One 

Microsoft Place, Carmanhall and 

Leopardstown, Dublin, D18 P521

El. Pašto paslaugų priežiura ir teikimas https://www.microsoft.com/en-ie/

Unit 35. Lavery Avenue, Park West 

Business Park,

Dublin 12, Ireland

Citrix Systems, Inc Saugus informacijos perdavimas https://www.citrix.com/

Interxion Ireland LTD Hostingas https://www.interxion.com/locations/europe/dublin

Pigu.lt 

https://xxl.sales-promotions.com/lt

