KONKURSO „LAIMĖKITE PILNĄ BAKĄ DEGALŲ“ TAISYKLĖS
Bendrosios nuostatos:
1. Konkurso pavadinimas: LAIMĖKITE PILNĄ BAKĄ DEGALŲ
2. Konkursas pasiekiamas adresu: https://www.facebook.com/SauridaDegaline/
3. Konkurse gali dalyvauti visi socialinio tinklo Facebook vartotojai, išskyrus UAB „Saurida“
darbuotojus ir jų šeimos narius.
4. Konkurse galima dalyvauti nuo 18 metų.
5. Konkurso trukmė: 2019.01.09 – 2019.01.31.
Prizas ir žaidimo eiga:
1. Konkurso pagrindinis prizas – pilnas bakas pasirinktos rūšies degalų. Pilnas bakas – tai iki 50
litrų pasirinktos rūšies degalų. Prizas skiriamas tik vienam laimėjusio asmens automobiliui. Prizas
yra vienkartinis ir degalų pylimas vykdomas tik vieną kartą. Nepriklausomai nuo laimėtojo
automobilio kuro bako litražo, didžiausias galimas pilamas kiekis yra 50 litrų.
2. Laimėtojas nustatomas atsitiktinės atrankos būdu.
3. Laimėtojas privalo būti įgyvendinęs pagrindines konkurso sąlygas, t.y. socialiniame tinkle
Facebook būti pamėgęs Saurida Oil&Gas puslapį, pasidalinęs konkurso įrašu bei komentaruose
pažymėjęs asmenį, su kuriuo dažniausiai keliauja.
4. Jeigu atsitiktinės atrankos būdu nustatytas laimėtojas nebus įgyvendinęs pagrindinių konkurso
sąlygų, organizatorius pasilieka teisę pakartotinai, atsitiktinės atrankos būdu, nustatyti naują
laimėtoją.
5. Pagrindinio prizo laimėtojas nustatomas ir paskelbiamas 2019 m. sausio 31 d.
6. Laimėtojas bus skelbiamas socialinio tinklo Facebook Saurida Oil&Gas puslapyje, konkurso
įrašo komentaruose. Laimėtojas dėl prizo atsiėmimo privalo susisiekti asmenine žinute Saurida
Oil&Gas puslapyje.
Prizo atsiėmimo tvarka:
1. Konkurso prizą laimėtojas galės atsiimti per vieną mėnesį po konkurso laimėtojo paskelbimo
dienos, t.y. 2019.02.01 – 2019.02.28. Jeigu laimėtojas neatsiima prizo iki 2019 m. vasario 28 d.,
laimėtojas praranda teisę atsiimti prizą.
2. Laimėtojas, susisiekęs dėl prizo atsiėmimo Saurida Oil&Gas puslapyje, privalo pateikti konkurso
organizatoriui šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, gyvenamąjį miestą, telefono

numerį ir pageidaujamą automobilio degalų rūšį, kuri bus išduota laimėtojui kaip prizas pagal šio
konkurso sąlygas.
3. Laimėtojas, susisiekęs Saurida Oil&Gas puslapyje asmenine žinute, turi pasirinkti ir pranešti,
kurioje „Saurida“ degalinėje atsiims laimėtą prizą. Šiuo atveju organizatorius privalo žinoti,
kurioje degalinėje reikia organizuoti prizo perdavimą laimėtojui.
4. Laimėtojas, atvykęs į jo pasirinktą bei organizatoriui iš anksto nurodytą „Saurida“ degalinę, dėl
prizo atsiėmimo pirmiausiai turi kreiptis į operatorę ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Jame nurodytas vardas, pavardė ir gimimo data privalo sutapti su konkurso laimėtojo
organizatoriui pateiktais duomenimis. Nepateikus asmens tapatybės patvirtinančio dokumento,
prizas nebus išduodamas ir pretenzijos nebus priimamos.
5. Patvirtinus asmens tapatybę, laimėtojas privalo susipažinti ir pasirašyti ant konkurso taisyklių
atspausdinto lapo, jog sutinka su visomis išvardintomis sąlygomis.
6. Laimėtojas, pasirašęs, kad sutinka su konkurso taisyklėmis, gauna Saurida kliento magnetinę
kortelę, kuria laimėtojui suteikiama vienkartinė ir momentinė galimybė atsiimti laimėtą prizą –
įsipilant laimėtojo pasirinktą degalų rūšį į automobilio kuro baką ir atsiskaitant už šiuos degalus
gauta Saurida kliento magnetine kortele.
7. Laimėtojas privalo įsipilti pasirinktos rūšies degalų iki 50 litrų, kad neviršytų šios nustatytos
degalų pylimo ribos.
8. Po degalų įsipylimo, laimėtojas turi pateikti gautą Saurida kliento magnetinę kortelę degalinės
operatorei, kad būtų įvykdytas atsiskaitymas už degalus, laimėtojo gautus kaip šio konkurso
prizas.
9. Laimėtojas, pažeidęs ir nesilaikęs nurodytų konkurso taisyklių, privalo atlyginti organizatoriui
patirtas išlaidas.
10. Konkurso prizas į pinigus nekeičiamas.
11. Neatsiimtas ar nepanaudotas prizas bei jo dalis nekompensuojamas ir lieka organizatoriaus
nuosavybe.

Kitos nuostatos:
1. Konkurso dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatoriaus sprendimų. Konkurso
laimėtojui prizas bus įteikiamas, jei dalyvis laikysis konkurso taisyklių.
2. Užtikriname asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius
teisės aktus.
3. Konkurso organizatorius yra UAB „Saurida“, Montuotojų g. 8, 89101 Mažeikiai, tel. +370 443
952 88, el. paštas: info@saurida.lt.

4. Konkurso prizo atsiėmimas vykdomas tuose Lietuvos miestuose ir rajonuose, kuriuose yra
„Saurida“ degalinės.
5. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles.

