Reklaminės akcijos “Sudaryk sutartį internetu ir laimėk robotą pagalbininką vejai ar
namams” sąlygos prizui laimėti atsitiktinės tvarkos būdu:
1. Prizų laimėjimą organizuoja UAB „Enefit“, įmonės kodas 300649187, buveinės adresas: V.Gerulaičio
g.10, Vilnius.
(toliau – „Kampanijos organizatorius“), tel.: 852619141, el.p.: info@enefit.lt.
2. Prizų laimėjimas organizuojamas nuo 2021-07-01 iki 2021-09-30.
3. Prizo laimėjimo vieta yra Lietuvos Respublika.
4. Šiose taisyklėse Kampanijos organizatorius nustato prizų laimėjimo tvarką. Visi Kampanijos
organizatoriaus sprendimai dėl prizų yra galutiniai ir privalomi visiems prizų laimėjimo dalyviams.
5. Prizinis fondas yra 1848 EUR.
6. Prizinis fondas bus padalintas į 2 dalis ir laimimas sekančiai:
6.1. Dulkių siurblys - robotas Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI +, 949 EUR („I-as prizas“); Galimybę
laimėti prizą turės visi asmenys kurie 2021-07-01 iki 2021-09-30, internetinėje svetainėje www.enefit.lt
sudarė elektros tiekimo sutartį buitiniams vartotojams.
6.2. Elektrinė žoliapjovė - robotas Husqvarna Automower 105, 899 EUR („II-as prizas“);
Galimybę laimėti prizą turės visi asmenys kurie 2021-07-01 iki 2021-09-30, internetinėje svetainėje
www.enefit.lt sudarė elektros tiekimo sutartį buitiniams vartotojams.
7. Dėl prizo laimėjimo pretenduoti negali UAB „Enefit“ įmonių grupės darbuotojai ar jų šeimos nariai.
8. Atsitiktine tvarka prizų laimėtojus išrinks Kampanijos organizatorius naudodamas generatorių
(random.org programėlę) šiomis dienomis:
I-as prizas 2021-10-01;
II-as prizas 2021-10-01.
9. Prizų laimėtojai bus paskelbti Kampanijos organizatoriaus socialinės žiniasklaidos kanaluose (įraše
nurodant nugalėtojo vardą) ir su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai.
10. Jei per dešimt (10) dienų nuo laimėtojų paskelbimo nepavyks susisiekti su laimėtoju, Kampanijos
organizatorius turės teisę skirti prizą kitam asmeniui, atrenkant jį atsitiktinės sekos būdu iš kitų dalyvių.
12. Laimėtojas gali gauti prizą:

12.1. Atsiimdamas prizą Kampanijos organizatoriaus būstinėje Gedimino pr.9, Vilniuje. Prizą
atsiimti galima darbo dienomis nuo 09.00-16.30 iš anksto suderinus vizito laiką.
12.2. Užsakydamas prizą išsiųsti kurjeriu laimėtojo nurodytu adresu arba į siuntų terminalą.
Kurjerio ir (arba) siuntų terminalo išlaidas padengs Kampanijos organizatorius.
13. Atsiimdamas prizą laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo pateikti asmens dokumentą (pasą,
asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą).
Jei asmuo įgaliotas priimti prizą laimėtojo vardu, jis taip pat privalo pateikti laimėtojo pasirašytą
įgaliojimą.
Norėdamas užsakyti gauti prizą per kurjerį ar į siuntų terminalą, laimėtojas turi nusiųsti skaitmeniniu
parašu pasirašytą paraišką Kampanijos organizatoriui.
14. Jei laimėtojas neatvyks pasiimti prizo vėliausiai iki 2021-11-31 arba nepateiks paraiškos dėl prizo
užsakymo gauti per kurjerį ar į siuntų terminalą, laimėtojas praras teisę į prizą.
15. Prizo vertė nebus išmokama grynaisiais; prizas nebus keičiamas į kitą daiktą ar paslaugą.
16. Kampanijos organizatorius prisiima atsakomybę už visų pagal įstatymus numatytų mokesčių,
susijusių su prizų išdavimu, apmokėjimą.
17. Kampanijos organizatorius pasilieka teisę atšaukti kampaniją, nedelsiant pranešdamas dalyviams
Kampanijos organizatoriaus interneto svetainėje.
18. Priimdamas prizą, prizo gavėjas patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis.
19. Su laimėjimais susijusias pretenzijas prašome siųsti el.p.: info@enefit.lt. Kampanijos organizatorius
atsakys į pretenzijas per 20 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo raštu.
21. Visi ginčai, susiję su prizų laimėjimu, bus sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
įstatymais.

