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UAB „LATAKKO“ ORGANIZUOTOS LOTERIJOS  

“PIRELLI SNOWBOARD & RALLY 2014” 

loterijos taisyklės 

 

1. Bendrosios sąlygos 

1.1. Prekių platintojas: UAB „LATAKKO“ (toliau tekste - LATAKKO), registracijos 

Nr.302531472, juridinis adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Pakruojo g. 44, LT-76126, 

Lietuva. 

1.2. Loterijos vykimo teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija. 

1.3. Loterijos vykdimo pradžios data yra 2014 metų rugsėjo 15 d. Loterijos vykdymo 

pabaigos data yra 2015 metų sausio 7 d. 

1.4. Loterijos dalyvis gali būti bet kuris veiksnus fizinis asmuo nuo 18 metų amžiaus. 

Vienas asmuo loterijoje gali dalyvauti vieną kartą, atitinkamai vieną kartą registruojantis.  

1.5. Norint tapti loterijos dalyviu, būtina: 

1.5.1. nuo 2014 metų rugsėjo15d. iki 2014 metų gruodžio 31 d. įsigyti 1 komplektą (1 

komplekte – 4 vienetai) iš šių LATAKKO platinamo „PIRELLI“ prekinio ženklo 

padangų modelių (toliau tekste – Pirkinys) bet kurioje „PIRELLI KEY POINT“ 

tinklo parduotuvėje: 

„PIRELLI KEY POINT” 
tinklo dalyvis, pavadinimas 

Parduotuvės adresas 

ALGIRDO BALTULIO, IĮ Ulonų g. 31A, Alytus 

ARAJONE, UAB Šilutės pl. 5a, Klaipėda 

MAŽEIKIŲ 
AUTOSERVISAS, UAB 

Algirdo g.61, Mažeikiai 

ŠIAULIŲ DAGRIS, UAB Pramonės g. 6, Šiauliai 

DŽIUGRITA, UAB Tilžės pl. 10, Tauragė 

TECHNORATAS, UAB J. Janonio g. 1, Panevėžys 

PADANGŲ BAZĖ, UAB P. Lukšio g. 18, Vilnius 

PADANGŲ OAZĖ, UAB Šilutės pl. 52A, Klaipėda 

ALEXA LT, UAB Vilniaus g. 10, Švenčionys 

AGROTECH, UAB Jeruzalės g.18,Vilnius 

DOREMA, UAB Eglyno g. 1, Utena 
 

1.5.2. užsiregistruoti dalyvavimui loterijoje nuo 2014 metų rugsėjo15d. iki 2014 metų 

gruodžio 31 d.: 

 įvykdžius Pirkinį šių loterijos taisyklių 1.5.1 punkte bet kurioje minėtoje 

parduotuvėje, pardavėjas pirkėjui išduoda Pirkinio čekį ir „Tyrelife” 

programos dalyvio kortelę, jeigu tiktai pirkėjas jau anksčiau nebuvo gavęs 

„Tyrelife" programos dalyvio kortelės; 
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 pirkėjas užsiregistruoja dalyvavimui loterijoje, užpildant anketos formą (toliau 

tekste – anketa) Interneto tinklalapyje http://tyrelife.lt, anketoje nurodant: 

savo vardą, pavardę, „Tyrelife” programos dalyvio kortelės 

numerį,korespondencijos adresą, telefono numerį, e-paštą ir pirkinio čekio 

numerį. 

 

1.5.3. Dalyvis sutinka, kad dalyvio asmens duomenys yra pateikiami ir gali būti 

panaudoti dalyvavimui loterijoje. 

1.5.4. Dalyvis privalo išsaugoti „Tyrelife” programosdalyvio kortelę ir pirkinio čekį prizo 

gavimui. 

 

2. Laimėjimų fondas 

2.1. Laimėjimų fondą sudaro 2 prizai (toliau tekste – prizai) 2 asmenims: 

 viena snieglentė „Ski Sport“, toliau tekste – Snieglentė; 

 vienas važiavimas sportine mašina „Mitsubishi Lancer EVO10“ varžybų 

trasoje „UKMERGĖS VERSMĖ“, adresu Šventupės k., Vidiškių sen., 

Ukmergės r. sav., Lietuva: 5 ratai prie vairo ir 3 ratai keleiviu,kartu su 

profesionaliu pilotu, kuri vyks 2015 metų sausio 16 d., toliau tekste – 

Važiavimas. 

2.2. Snieglentės vertė yra LTL 1519.06 (tūkstantis penki šimtai devyniolika litų ir 06 

centai). Važiavimo vertė yra LTL 690.56 (šeši šimtai devyniasdešimt litų ir 56 centai). 

Laimėjimų fondo bendra suma yra LTL 2209.62 (du tūkstančiai du šimtai devynilitai ir 

62 centai). 

2.3. Prizo laimėtojas gali išnaudoti Prizą pats asmeniškai arba perduoti jį kitam 

asmeniui. Prizą „Važiavimas“ galimaišnaudoti tiktai tuo atveju, jeigu asmuo, kuris 

faktiškai išnaudos šį prizą, turi galiojantį „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

 

3. Informacija apie loterijos dalyvio apytikslius šansus laimėti 

3.1.  Loterijos dalyvio galimybė laimėti priklauso nuo šio dalyvio registracijų skaičiaus 

1.5.1. punkte nustatytu laikotarpiu ir nuo dalyvių lyginamojo svorio bendrame 

registruotų dalyvių kiekyje. 

3.2. LATAKKO planuoja pritraukti maždaug 1000 dalyvių. Taigi, loterijos dalyvio 

apytiksliai šansai laimėti loterijoje yra 1:1000. 

 

4. Loterijos vykimo tvarka, dalyvavimo sąlygos ir laimėjimų lošimų tvarka 

4.1.  Norint dalyvauti loterijoje, loterijos dalyvis privalo įvykdyti šių loterijos taisyklių 1.5 

punkte nurodytas sąlygas. Lošime dalyvauja visi asmenys, kurie atitinka šių loterijos 

taisyklių 1.4 punkto reikalavimus, ir kurie laikotarpiu nuo 2014-09-15 iki 2014-12-31 

užpildė anketą interneto tinklalapyje http://tyrelife.lt pagal šių loterijos taisyklių 1.5.2 

punktą. 

4.2. Registruojamasi loterijai ne vėliau, kaip iki 2014 metų gruodžio 31 d. 23:59 val. 

4.3. Visų loterijos dalyvių, kurie užpildė anketą interneto tinklalapyje http://tyrelife.lt pagal 

šios loterijos taisyklių 1.5.2 punktą, duomenys programine įranga bus eksportuojami į 

vieną dalyvių sąrašą. Kiekvienam loterijos dalyviui bus suteiktas eilės numeris. 

4.4. Šių loterijos taisyklių 2.1 punkte minėti laimėjimai bus lošiami 2015 metų sausio 7 d. 

12.00 val., SIA „LATAKKO“ biuro patalpose, Maza Nometniu gatvė 33, Rygoje. Loterija 

bus vykdoma elektroniniu būdu, naudojant atsitiktinės atrankos įrankį, t.y., programinę 

įrangą, kuri prieinama interneto tinklalapyje http://random.org. Iš šių loterijos taisyklių 

http://tyrelife.lv/
http://tyrelife.lt/
http://tyrelife.lv/
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4.3 punkte minėto sąrašo atsitiktinai bus išrenkamas 2 (du) eilės numeriai, pagal kuruos 

atitinkami loterijos dalyviai laimės šių loterijos taisyklių 2.1 punkte minėtus prizus. Prizai 

bus paskirstyti laimėtojams šia seka: laimėtojas, kuris bus pasirinktas pirmuoju, gaus 

Snieglentę, o sekantis pasirinktas laimėtojas – Važiavimą.  

4.5. Bus nustatyti 4 (keturi) rezerviniai nugalėtojai, kurie jų nustatymo seka turi teisę 

gauti prizą tuo atveju, jeigu laimėtojas negavo prizo pagal šių loterijos taisyklių 5.3 

punktą, arba jeigu laimėtojas atsisakys nuo prizo. 

 

5. Loterijoje laimėjusio asmens paskelbimo tvarka ir laimėjimo gavimas 

5.1.  Kiekvienas laimėtojas bus informuojamas asmeniškai loterijos įvykdymo dieną, 

paskambinant jam anketoje nurodytu telefono numeriu. Jeigu laimėtojui neįmanoma 

prisiskambinti pirmą kartą, LATAKKO bandys paskambinti laimėtojui pakartotinai, bet 

ne daugiau, kaip du kartus per tolesnes dvi valandas po pirmo bandymo. Laimėtojų 

vardai bus pranešti 2015 metų sausio 7 d. interneto tinklalapyje http://keypoint.lt. 

5.2. Laimėjimas išduodamas laimėtojui arba asmeniui, kuris faktiškai išnaudos Prizą, 

pateikus asmenybę patvirtinantį dokumentą ir pirkinio čekį. Laimėtojas, kuris laimėjo 

Važiavimą, papildomai aukščiau minėtiems dokumentams privalės pateikti galiojantį „B“ 

kategorijos vairuotojo pažymėjimą.  

5.3. Prizo išmokėjimas pinigais neleidžiamas. Su prizo gavimu susijusios transporto 

išlaido nekompensuojamos.  

 

 Prizo „Snieglentė“ gavimui galima registruotis iki 2015 metų vasario 27 d. 

16:00 val. įskaitant. 

 Prizo „Važiavimas“ gavimui galima registruotis iki 2015 metų sausio 12 d. 

16:00 val. Prizas „Važiavimas“ galioja iki 2015 metų sausio 16 d. 

 

5.4. LATAKKO nėra atsakingas už dalyvio pašalinimą iš loterijos, o taip pat už prizo 

neišdavimą tais atvejais, kai buvo nesilaikoma šių loterijos taisyklių arba dalyvio 

pateikta informacija yra neteisinga arba netiksli, arba, jeigu su laimėtoju nepavyko 

susisiekti dėl nuo LATAKKO nepriklausančių priežasčių. 

5.5. LATAKKO turi teisę vienašališkai nutraukti prizo išdavimą tais atvejais, jeigu 

pažeistos šios loterijos taisyklės ir/arba neįveikiamos galios aplinkybių poveikyje. Tokiu 

atveju LATAKKO privalo pranešti masinės informacijos priemonėse apie loterijos 

nutraukimą. 

5.6. LATAKKO turi teisę savo nuožiūra vienašališkai nutraukti arba atšaukti prizo 

„Važiavimas“ panaudojimą, jeigu LATAKKO pagrįstai kylaabejonių dėl šio prizo faktinio 

naudotojo būklės, būtent, jeigu jis (ji) yra alkoholinių arba narkotinių (psichotropinių) 

arba toksinių medžiagų poveikyje, Tokiu būdu nutrauktas arba atšauktas prizo 

„Važiavimas“ naudojimas nekompensuojamas jokiu būdu, o taip pat pretenzijos dėl 

tokių LATAKKO arba jo įgaliotojo asmens veiksmų nenagrinėjamos. 

 

 

6. Pretenzijų pateikimas ir jų nagrinėjimo tvarka 

6.1.  Bet kurios pretenzijos ryšium dėl šios loterijos pateikiamos raštiškai, išdėstant visus 

prieštaravimus ir jų pagrindimą, ir pridedant dokumentus arba jų kopijas, kuriais 

grindžiama pretenzija. 

http://pkp.lt/
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6.2. Pretenzijos siunčiamos iki 2015-01-29, įskaitant, į UAB „LATAKKO“, adresu Verkių 

g. 30B, LT-08221, Vilnius, Lietuva, su nuoroda „PIRELLI SNOWBOARD & RALLY 

2014“. 

6.3. LATAKKO išnagrinėja visas pretenzijas ir atsako į jas per 15 darbo dienų po jų 

gavimo. 

 

7. Baigiamosios sąlygos 

7.1. Tuo atveju, jeigu laimėtojas neatvyksta atsiimti prizo iki šių loterijos taisyklių 5.3 

punkte nurodyto termino, papildoma loterija nevykdoma. 

7.2. Su šiomis loterijos taisyklėmis galima susipažinti šių loterijos taisyklių 1.5.1 punkte 

minėtose parduotuvėse, o taip pat internete adresu http://keypoint.lt. 

 

Vilnius, 2014 metų rugsėjo 2 d. 

 

http://pkp.lt/

