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RINKODAROS PROGRAMOS „DIDYSIS PRIZAS“ SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 
 
1. Šiuo dokumentu nustatomos AD Baltic vykdomos rinkodaros programos Didysis prizas sąlygos ir taisyklės, kurios 

galioja nuo 2018 m. lapkričio 1 d.  

NAUDOJAMOS SĄVOKOS 

2. AD Baltic – UAB „AD Baltic“. 
3. Programa – AD Baltic organizuojama rinkodaros programa Didysis prizas, kurioje Programos dalyviai gali dalyvauti 

vadovaudamiesi šiame dokumente nurodytomis sąlygomis ir taisyklėmis, laimėti ir atsiimti šioje programoje įsteigtą Prizą. 
4. Pirkėjo paskyra – AD Baltic elektroninėje parduotuvėje „ADCat“ (ir kitose AD Baltic sistemose) kiekvienam klientui 

sukuriama asmeninė paskyra, turinti savo pirkėjo identifikatorių. Ši paskyra yra skirta priimti, vykdyti ir apskaityti Kliento 
ar Kliento atstovo pateikiamus užsakymus AD Baltic parduodamoms prekėms. AD Baltic klientas gali turėti daugiau nei 
vieną Pirkėjo paskyrą, kuriomis užsakymus pateikia skirtingi to paties kliento atstovai. 

5. Programos dalyvis – AD BALTIC klientas, Programos vykdymo laikotarpiu turintis su AD Baltic sudarytą galiojančią 
kliento sutartį ir jos pagrindu iš AD Baltic perkantis Akcines prekes. Kadangi AD Baltic klientas gali turėti kelias Pirkėjo 
paskyras, kiekviena Pirkėjo paskyra yra laikoma atskiru Programos dalyviu ir Programoje dalyvauja atskirai. Programoje 
negali dalyvauti AD Baltic darbuotojai bei jų šeimos nariai. 

6. Akcinės prekės – Programos partneriams priklausančių prekių ženklų prekės ir paslaugos, kurias perkant skaičiuojami 
Žaidimo bilietai ir dalyvaujama Programoje. 

7. Žaidimo bilietas – vykstant Programai, kiekvienas pirkinių iš AD Baltic užsakymas, kuriame yra bent viena Akcinė prekė 
ir pirkiniui išrašyta PVM sąskaita-faktūra yra laikomas vienu atskiru, žaidime dalyvaujančiu bilietu, kuris dalyvauja žaidime 
Prizui laimėti. 

8. Prizas – nepiniginis prizas automobilis RENAULT CLIO, kurį galima laimėti šioje programoje. 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

9. Programą organizuoja UAB AD Baltic (AD Baltic) 
10. AD Baltic visiškai apmoka savo įsteigtą Prizą ir savo lėšomis sumokės į valstybės biudžetą Gyventojų pajamų mokestį, 

kuris gali atsirasti jei Prizą laimės fizinis asmuo.  
11. Programa vyksta nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2019 m. kovo 31 d. (imtinai). 

AKCINĖS PREKĖS 

12. Programos dalyviai dalyvauja Programoje, kai Programos laikotarpiu iš AD Baltic galį įsigyti šias Akcines prekes: 

Programoje dalyvaujantys 
prekių vardai (ženklai) 

Akcinės prekės 

SKF Visos, išskyrus variklio paskirstymo dalis 

TRW Visos 

SACHS Visos 

LEMFORDER Visos 

MONROE Visos 

BOSCH Visos, išskyrus akumuliatorius 

CONTITECH Visos 

MANN-FILTER Visos 

FILTRON Visos 

EUROL Visos 

CASTROL Visos 

13. Programos vykdymo metu Akcinės prekės AD Baltic elektroninėje parduotuvėje „ADCat“ bus pažymėtos specialiu akcijos 
ženklu. Išimtys: kai kurios lentelėje (prieš tai tekste) pateiktos prekės, AD Baltic sprendimu, elektroninėje parduotuvėje 
„ADCat“ (Programos vykdymo metu) gali būti nepažymėtos arba pažymėtos vėliau, arba žymėjimas panaikintas – visais 
atvejais tai reiškia, kad nepažymėta prekė nėra Akcinė ir ją įsigyjant Žaidimo bilietai nesuteikiami. Akcinę prekę įsigyti 
pageidaujantis Programos dalyvis, prieš ją užsisakydamas, visada turi patikrinti žymėjimą AD Baltic elektroninėje 
parduotuvėje „ADCat“ arba paskambinęs į AD Baltic klientų aptarnavimo centrą ir įsitikinti, kad prekė pažymėta. 

ŽAIDIMO BILIETŲ KAUPIMAS, TVARKYMAS 

14. Vykstant Programai, jos dalyviai, pirkdami Akcines prekes (už kurias išrašomos su PVM sąskaitos-faktūros), gauna ir 
kaupia Žaidimo bilietus. Žaidimo bilietai kaupiami Programos dalyvių asmeninėse paskyrose (AD Baltic elektroninėje 
parduotuvėje „ADCat“) esančiose Žaidimo bilietų sąskaitose. Žaidimo bilieto identifikacinis numeris yra PVM sąskaitos-
faktūros numeris. Programos dalyviui įsigijus Akcinių prekių ir taip gavus Žaidimo bilietą, bet vėliau grąžinus bent vieną 
iš tame pirkinyje (PVM sąskaitoje-faktūroje) buvusių Akcinių prekių, šis Žaidimo bilietas yra anuliuojamas ir žaidime 
nebedalyvauja. 

15. Žaidimo bilietai skaičiuojami ir įskaitomi į Programos dalyvio sąskaitas kitą darbo dieną. 
16. Klientui įsigijus Akcinių prekių, bet vėliau grąžinus kai kurias ar visas Akcines prekes, šis pirkinys (pirkinio PVM sąskaitos-

faktūros numeris) nebelaikomas Žaidimo bilietu ir Programoje nebedalyvauja. 
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DIDŽIOJO PRIZO – AUTOMOBILIO – LAIMĖJIMAS 

17. Programos dalyviai gali laimėti Didįjį prizą – automobilį „Renault Clio“ (variklis 0,9 Tce 75, įranga „Alize“ ir kiti priedai, 
statusas – naujas automobilis). Šio Prizo kaina yra 14 200 (keturiolika tūkstančių du šimtai) eurų su PVM. 

18. Prizo laimėtojo nustatymas vykdomas pasibaigus Programai, iki 2019 m. balandžio 30 dienos, specialaus renginio metu, 
šia tvarka: 
18.1. Sudaromas galutinis Žaidimo bilietų sąrašas, kuriame yra visi galiojantys Žaidimo bilietai. 
18.2. Iš šio Žaidimo bilietų sąrašo, atsitiktinės atrankos būdu, naudojantis kompiuteriu, nustatomas vienas laimėtojas – 

„laimingas“ Žaidimo bilietas. 
18.3. Nustačius „laimingą“ Žaidimo bilietą, pagal AD Baltic apskaitos informaciją yra nustatomas laimėjusio Žaidimo 

bilieto savininkas – klientas, kurio vardu buvo pateiktas užsakymas ir išrašyta PVM sąskaita-faktūra (kurios numeris 
buvo „laimingojo“ Žaidimo bilieto numeris). Nustatomi šio kliento (juridinio ar fizinio asmens) kontaktai. 

18.4. Su laimėjusiu asmeniu AD Baltic atstovas susisiekia telefonu ir praneša apie laimėjimą bei susitaria dėl Prizo 
įteikimo. Jei su laimėtoju nėra galimybės susisiekti (laimėtojas neatsiliepia telefonu ar nėra pasiekiamas), 
pakartotinai bandoma susisiekti dar 3 darbo dienas po 3 kartus skirtingu laiku. Nepavykus susisiekti po visų 
pakartotinų bandymų, laimėjimas anuliuojamas ir nustatomas naujas laimėtojas iš naujo ta pačia tvarka. 

18.5. Įteikiant prizą, laimėtojas gali būti filmuojamas, fotografuojamas ir šie vaizdai bei informacija apie laimėjimą (Prizo 
aprašymas) ir laimėtoją (asmens vardas, miestas, įmonės pavadinimas, nuotraukos, įmonės pavadinimas bei 
prekių ženklas) gali būti skelbiami viešai. Jei Prizo laimėtojas atsisako, kad informacija apie jį bei jo laimėjimą būtų 
skelbiami viešai, jo laimėjimas anuliuojamas ir šis asmuo praranda teisę į Prizą, šis Prizas atitenka kitam laimėtojui, 
kuris nustatomas iš naujo.  

18.6. Šioje Programoje laimėtas Prizas nėra keičiamas nei į pinigus, nei į jokias kitas vertybes.  
18.7. Šioje Programoje įsteigtas Prizas įteikiamas toks, koks yra. AD Baltic ar kiti Programoje dalyvaujantys asmenys 

neatsako už šioje Programoje įteiktų prizų veikimą, kokybę, garantijas, jų vartojimo pasekmes ir lūkesčių atitikimą. 
Programos reklamos priemonėse vaizduojami Prizo atvaizdai gali skirtis nuo įteikiamų. Prizo laimėtojas turi teisę 
atsisakyti laimėto Prizo iki jo įteikimo. Įteikus Prizus, AD Baltic, Partneriai ir kiti Programoje dalyvaujantys asmenys 
jokios atsakomybės neprisiima, bet kokios pretenzijos gali būti skirtos tik Prizų gamintojams ar paslaugų teikėjams. 

KITOS NUOSTATOS 

19. Bendra informacija apie Programą, Prizus ir „Programos sąlygas ir taisykles“ skelbiama AD Baltic interneto svetainėje 
www.adbaltic.lt. 

20. Programos dalyviui asmeniškai skirta informacija apie jo sukauptus Žaidimo bilietus, statistika ir kita Programos dalyviui 
asmeniškai skirta informacija skelbiama Programos dalyvio asmeninėje paskyroje AD Baltic elektroninėje parduotuvėje 
„ADCat“, informacija atnaujinama kartą per parą (naktį). Programos dalyvis šią informaciją taip pat gali sužinoti iš su juo 
dirbančio AD Baltic atstovo arba telefonu paskambinęs AD Baltic klientų aptarnavimo specialistams. 

21. Susisiekus su Prizo laimėtoju ir jį informavus apie laimėjimą, su laimėtoju sutariama dėl Prizo įteikimo. Pateikti asmens 
duomenų laimėtojo neprašoma, nebent jei reikia patikslinti Prizo pristatymo adresą. 

22. AD Baltic pasilieka teisę atsisakyti išduoti Prizą ar pašalinti iš Programos dalyvį iš Programos, jei Programos dalyvis 
pažeidė šias taisykles ir (ar) dalyvavo Programoje pažeisdamas LR įstatymus, ir (ar) užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma 
sukčiavimu, sąmoningu kenkimu AD Baltic, Partneriams ar kitiems Programos dalyviams. 

23. AD Baltic turi teisę pakeisti šias Programos sąlygas ir taisykles, apie pakeitimus paskelbę ne vėliau kaip prieš 3 dienas 
tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisykles. 

http://www.adbaltic.lt/

