
   

Konkurso sąlygos laimėti prizą - visas savaitgalis su BMW iX: 

1. Prizų laimėjimą organizuoja UAB „Enefit“, įmonės kodas 300649187, buveinės adresas: V.Gerulaičio 
g. 10, Vilnius. Ir UAB „Krasta Auto“, įmonės kodas 121981098 , buveinės adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 
Vilnius (toliau – „Kampanijos organizatoriai“), tel.: 852619141, el.p.: info@enefit.lt arba tel.: +370 5 
2740440, el.p.: office@bmw.lt  

 
2. Prizo laimėjimas organizuojamas 2022-01-27 dieną. 

3. Prizo laimėjimo vieta yra Lietuvos Respublika.  

4. Šiose taisyklėse Kampanijos organizatoriai nustato prizo laimėjimo tvarką. Visi konkurso 

organizatorių sprendimai dėl prizo yra galutiniai ir privalomi prizo laimėtojui. 

5. Prizas – galimybė eksploatuoti automobilį BMW iX visą savaitgalį Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

6. Prizo sąlygos: 

6.1. Galimybę laimėti prizą turės visi asmenys, kurie 2022-01-27 dieną šioje internetinėje 

svetainėje ( https://www.enefit.lt/co2 užpildys formą, pateikdami savo asmeninius duomenis. 

Asmeniniai duomenys (Vardas, Pavardė, el.paštas, tel. nr.) reikalingi tam, kad identifikuoti 

laimėtoją. 

6.2. Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas privalo susisiekti su Vilniaus Krasta Auto atstovybe 

arba į ją atvykti vėliausiai iki 2022-02-11 dienos ir sutarti prizo atsėmimo sąlygas, kitu atveju 

laimėtojas praras teisę į prizą. 

7. Prizo laimėtojas bus išrinktas organizatorių atsitiktine tvarka 2022-01-27 dieną Vilnius Greentech 

Forum renginio pabaigoje. Su laimėtoju bus susisiekta asmeniškai. 

8. Jei per dešimt (10) kalendorinių dienų nuo laimėtojo paskelbimo nepavyks susisiekti su laimėtoju, 

konkurso organizatoriai turės teisę skirti prizą kitam asmeniui, atrenkant jį atsitiktinės sekos būdu iš 

kitų užsiregistravusių dalyvių. 

9. Prizo atsiėmimo sąlygos: 

9.1. Avykti į Vilniaus Krasta Auto atstovybę, adresu Ozo g. 10A. Prizą atsiimti galima darbo 

dienomis šiuo laikotarpiu 09.00-18:00 val. iš anksto suderinus vizito laiką su atstovybės 

atstovais. 

9.2. Atsiimdamas prizą laimėtojas privalo pateikti asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės 

kortelę arba galiojantį vairuotojo pažymėjimą). 

9.3. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės pasirašyti bandomojo važiavimo sutartį, kurią 

pasirašydamas asmuo prisiims tam tikras atsakomybes už prizo eksploatavimą numatytų 

laikotarpiu (sutarties detalės numatytos sutartyje, su kuriomis susipažins atvykęs į Krasta Auto 

atstovybę Vilniuje).  

10. Prizo vertė nebus keičiama į kitą daiktą ar paslaugą. 

11. Dėl prizo laimėjimo pretenduoti negali UAB „Enefit“ ir UAB „Krasta Auto“ įmonių grupės 

darbuotojai ar jų šeimos nariai. 
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12. Su konkursu susijusias pretenzijas prašome siųsti el.p.: info@enefit.lt arba el.p.: office@bmw.lt. 

Konkurso organizatoriai atsakys į pretenzijas per 20 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo raštu. 

13. Visi ginčai, susiję su prizų laimėjimu, bus sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais. 
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