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Akcijos „Pirkite 5 TELELOTO bilietus ir laimėkite 1 000 Eur“ taisyklės

1. Specialiosios nuostatos
1.1. Akcijos laikotarpis - nuo 2021 m. rugsėjo 01 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. imtinai.
1.2. Dalyvauti Akcijoje ir laimėti pagrindinį prizą pretenduoja asmenys, kurie Akcijos laikotarpiu įsigijo 5 (penkis) ar
daugiau TELELOTO tiražinės loterijos bilietus, „Perlas Plius“ prekybos vietose ir savo duomenis (vardą, pavardę,
telefono numerį ir el. pašto adresą) nurodė „Perlas Plius“ prekybos darbuotojui.
1.3. Kiekvienas akcijos dalyvis įsigijęs 5 (penkis) ar daugiau TELELOTO loterijos bilietų, gauna papildomą prizą –
„Perlas Plius“ firminį tušinuką.
1.4. „Perlas Plius“ tušinukų kiekis yra ribotas.
1.5. „Perlas Plius“ tušinukas įteikiamas prekybos vietoje, iš karto, kai asmuo įsigijo nurodytą kiekį TELELOTO loterijos
bilietų.
1.6. Pagrindinis akcijos prizas – 1000 Eur, kuris atliekamas grynųjų pinigų perlaida.
1.7. Akcijos dalyvis įgyja teisę į Akcijos pagrindinį prizą tik išpildęs visas Akcijos sąlygas.
1.8. Akcijos dalyvių skaičius neribojamas. Vienas Akcijos dalyvis gali dalyvauti daugiau nei vieną kartą. Dalyviui
įvykdžius Akcijos sąlygas daugiau nei vieną kartą, padidėja tikimybė laimėti pagrindinį prizą.
1.9. Akcijos laimėtojas nustatomas 2021 m. spalio 6 d., kai speciali komisija fiksuoja bendrą Akcijos sąlygas atitinkančių
dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka vieną akcijos laimėtoją. Šis Akcijos dalyvis yra
skelbiamas Akcijos laimėtoju.
1.10.
Akcijos laimėtojas apie laimėjimą asmeniškai informuojamas telefonu.
1.11.
Laimėjimas išmokamas bankiniu pavedimu į laimėtojo nurodytą Lietuvoje registruoto banko sąskaitą.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Akcijos organizatorius – UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, PVM mokėtojo kodas
LT262985610, buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
2.2. Akcijos dalyviai apie laimėjimą informuojami nurodytu el. paštus ir/arba telefono numeriu.
2.3. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos ir loterijos organizatoriai.
2.4. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas,
telefono numeris) Organizatorius tvarko Akcijos organizavimo, prizo įteikimo ir informavimo tikslais.
2.5. Asmeniui davus sutikimą, asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, jo kontaktiniai duomenys
(telefono numeris ir elektroninio pašto adresas) gali būti naudojami, siekiant pateikti aktualius pasiūlymus.
2.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų
tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti jo
asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į
Akcijos prizą.
2.7. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.8. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne
vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje www.perlasfinance.lt.
2.9. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusiu su techniniais
nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai žaidėjus.
2.10.
Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
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