
„DOVANOJAM LAIKĄ“ 2019 METŲ 

KALĖDINĖS LOTERIJOS TAISYKLĖS

1. LOTERIJOS ORGANIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS: 

1.1. Loterijos užsakovas, prekių platintojas ir organizatorius yra UAB „Fresh Projects“, įmonės kodas 302430092, juridinis adresas: J. 

Kubiliaus g. 16, Vilnius, toliau tekste „Organizatorius“. 

2. LOTERIJOS VIETA: 

2.1. Loterijos vykdomos vietos yra „Sushi Express“ restoranai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Palangoje.

3. LOTERIJOS TRUKMĖ: 

3.1. Loterija vyksta nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2020 m. sausio 5 d. imtinai. 

4. LOTERIJOS DALYVIAI:

 4.1. Loterijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Loterijos 3.1. punkte nurodytu 

laikotarpiu įsigiję prekių už 12 EUR ar daugiau ir atsiimant užsakymą Sushi Express restoranuose. 

4.2. Loterijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB „Fresh Projects“ darbuotojais bei jų šeimų nariais (įskaitant jų šeimų narius, 

tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos). 

5. PRIZŲ FONDAS: 

5.1. Prizas – 10 elektrinių paspirtukų.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS: 

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Loterijoje ir laimėti vieną iš Loterijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir 

Loterijos metu įsigyti prekių bent už 4.1. punkte nurodytą sumą . 

6.2. Asmenys, įsigiję produktų už sumą, nurodytą 4.1. punkte, gauna vieną loterijos kortelę, kurią turi užpildyti, prisegti pirkimo kvitą ir 

įmesti į restorane esančią loterijos dėžutę. 

6.3. Vienas dalyvis gali dalyvauti Loterijoje neribotą kiekį kartų. 

6.4. Žaidimo dalyvis kortelėje nurodo savo vardą bei pavardę, kontaktinį telefono numerį. Užpildytą kortelę įmetą į loterijos dėžutę.

6.5. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, prizas nebus išduotas. 

7. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS IR PRIZŲ ATSIĖMIMAS 

7.1. Laimėtojai bus renkami 2020 m. sausio 6 d. burtų kelių (traukiant atsitiktines korteles iš loterijos dėžutės).

7.2. Laimėtojai apie laimėjimą bus informuoti telefonu.

7.3. Nugalėtojai prizus gali atsiimti iki 2020 m. sausio 20 d. Po 2020 m. sausio 20 d. prizai nebus išduodami ir liks Organizatoriaus 

nuosavybe. Norėdami atsiimti prizus laimėtojai privalo iš anksto informuoti apie atvykimo datą telefonu +370 618 05340 ir atvykti į 

Organizatoriaus nurodytą Sushi Express restoraną sutartą dieną nuo 10:00 iki 17:00 valandos. 

7.4. Prizai paštu siunčiami nebus. Laimėtojai negalintys atsiimti prizų Vilniuje ir Kaune, gali tai padaryti įgaliojus kitus asmenis, 

gyvenančius Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje (šeimos nariai, giminaičiai, draugai ir pan.). Laimėję asmenys, atsiimdami prizą, privalo turėti 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

7.5. Atsiimant prizą, laimėtojas ir Loterijos rengėjai pasirašo prizo priėmimo–perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę 

priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į Loterijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų. 

7.6. Laimėtojų, laimėjusių prizus nurodytus 5.1 – 5.3 punktuose, bus prašoma nusifotografuoti su laimėtais prizais. Nuotraukos bus 

viešinamos Organizatoriaus socialiniuose tinkluose. 

7.7. Jeigu nebuvo laikomasi Loterijos taisyklių, Prizų Koordinatorius turi teisę prizo neišduoti. 

7.8. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Loteriją ir prizų išdavimą. 

7.9. Loterijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 

7.10. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 

7.11. Loterijos rengėjai neatsako už Loterijos prizų neišdavimą, jei Loterijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra 

neteisinga ar netiksli. 

8. ORGAIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ 

8.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Loterijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje 

www.sushiexpress.lt. 

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

9.1. Loterijos dalyviai turi teisę iki 2020 m. sausio 10 d. teikti skundus dėl Loterijos eigos. Skundus galima pateikti raštu, adresu J. 

Kubiliaus g. 16, Vilniuje, ar el. paštu marketingas@sushiexpress.lt. 

9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Loterijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško 

skundo gavimo dienos. 

10. PAPILDOMA INFORMACIJA 

10.1. Loterijos rengėjai įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Loteriją yra tik informacinio pobūdžio. 

10.2. Papildoma ir išsami informacija apie Loteriją teikiama el. paštu marketingas@sushiexpress.lt. Su visomis Loterijos taisyklėmis galite 

susipažinti internete adresu www.sushiexpress.lt 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ LOTERIJOJE!


