
Žaidimo „Pirk už 30 EUR – laimėk iPhone X“ taisyklės ir sąlygos 

1. Žaidimo organizatorius – UAB „Prekybos miestelis Urmas“, adresas: Pramonės pr. 16, Kaunas, įmonės 

kodas 300069152. 

2. Žaidime gali dalyvauti visi pirkėjai, t.y. fiziniai asmenys, kurie nuo 2018 m. sausio 15 d. iki vasario 15 d.  

prekybos miestelyje URMAS įsigijo prekių ar paslaugų, kurių vieno kasos kvito prekių ar paslaugų suma 

yra ne mažesnė nei 30 EUR (trisdešimt eurų) ir iki 2018 m. vasario 15 d. 24:00 val. www.urmas.net 

pilnai ir tinkamai užpildo žaidimo anketą. 

3. Prizinį fondą sudaro 3 vnt. „iPhone X“ 64GB telefonai.  

4. Žaidimo laimėjimas sudaro 1 vnt. „iPhone X“ 64GB telefonas.  

5. Žaidimo laimėtojai yra išaiškinami atsitiktiniu traukimo būdu. Žaidimo laimėtojai bus informuojami 

asmeniškai, anketoje nurodytais kontaktais. 

6. Žaidimo laimėtojai gali būti skelbiami prekybos miestelio URMAS internetiniame puslapyje 

www.urmas.net arba socialiniame tinkle.  

7. Kasos kvitai nesumuojami. 

8. Žaidime su tuo pačiu kasos kvitu galima dalyvauti tik 1 kartą. 

9. Žaidimo dalyvis pirkimo kvito originalą privalo išsaugoti iki prizo atsiėmimo datos. 

10. Visi laimėtojai, atsiimdami prizą, organizatoriui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą ir laimingąjį pirkinio kvitą/sąskaitą.  

11. Jei žaidimo laimėtojui yra mažiau nei 18 metų, atsiimti prizo turi atvykti vienas iš laimėtojo tėvų, 

globėjų ar rūpintojų, su savimi turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą bei ryšį su žaidimo laimėtoju 

patvirtinantį dokumentą. 

12. Laimėjimą reikia atsiimti iki 2018 m. vasario 28 d. 

13. Laimėtojas  taisyklėse  nustatyta tvarka  neatsiėmęs laimėjimo netenka teisių į  jį,  tokio laimėtojo 

nustatymas tampa negaliojančiu. 

14. Laimėjimai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. 

15. Žaidimo dalyviai žino, sutinka ir leidžia, kad žaidimo metu surinkti jų asmens duomenys būtų tvarkomi 

rinkodaros tikslais, naudojami žaidimo organizavimui bei vykdymui, įskaitant laimėtojų atranką 

laimėtojų viešą paskelbimą, o taip pat statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais. 

16. Žaidime dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su taisyklėmis ir sutinka laikytis jų bei 

organizatoriaus priimtų žaidimo sprendimų. 

17. Žaidime negali dalyvauti prekybos miestelio URMAS administracijos darbuotojai. Esant nenugalimos 

jėgos aplinkybėms, organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti žaidimą ir prizų išdavimą pagal šias 

taisykles. 

18. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles ir/ar sąlygas bei įsipareigoja apie pakeistas taisykles ir/ar 

sąlygas informuoti tinklalapyje www.urmas.net 
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