PREKYBOS IR PRAMOGŲ CENTRO „SAULĖS MIESTAS“ ŽAIDIMO
„ŠVĘSK „SAULĖS MIESTO“ GIMTADIENĮ su M&M’s”“ TAISYKLĖS

1. Žaidimo organizatorius ir vykdytojas yra UAB „Saulės miestas“, įm. kodas 300073193, Tilžės g. 109, LT-77159 Šiauliai.
2. Žaidimo vieta yra PPC „Saulės miestas“, Tilžės g. 109, LT-77159 Šiauliai, I aukštas, centrinė fojė.
3. Žaidimo laikas – 2019 03 14-16 d. 10:00 - 21:00 valandomis arba kol baigsis laimėjimai.
4. Žaidime turi teisę dalyvauti kiekvienas pirkėjas/-a 2019 m. kovo 14-16 dienomis apsipirkęs/-usi bet kurioje PPC
SAULĖS MIESTAS parduotuvėje ar paslaugų taškuose už 20 Eur ar didesnę sumą ir pateikęs pirkimo čekį kaip įrodymą
PPC SAULĖS MIESTAS darbuotojui. Čekiai neskaidomi ir nesumuojami.
5. Žaidime su tuo pačiu pirkimo čekiu galima dalyvauti tik vieną kartą.
6. Pirkimo čekį/čekius pateikęs/usi žaidimo dalyvis/-ė privalo gauti atžymą ant pirkimo čekio iš PPC SAULĖS MIESTAS
darbuotojo ir gauti prizą iš karto.
7. Žaidimo prizinis fondas: 1000 vnt. saldainių rinkinių. Į rinkinį įeina:
-

M&M‘s su šokoladu (45 g) - 1 vienetas.
M&M‘s su riešutais (45 g) - 3 vienetai.
SNICKERS Bites (140 g) - 1 vienetas.
TWIX Bites (136 g) - 1 vienetas.

8. Prizų kiekis ribotas – 1000 vnt. saldainių rinkinių. Per vieną dieną išdalinama po 333 vnt. saldainių rinkinių.
9. Žaidimo laimėtojo išlaidos, susijusios su prizo patvirtinimu, atsiėmimu, atsisakymu ar panaudojimu, žaidimo laimėtojui
neatlyginamos.
10. Žaidimo organizatorius, įtaręs žaidimo taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą žaidimo dalyviui iki
atitinkamo tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad dalyvis pažeidė žaidimo taisykles, žaidimo organizatorius
turi teisę priimti sprendimą neišduoti žaidimo dalyviui prizo.
11. Žaidimo dalyvis turi teisę atsisakyti prizo.
12. Žaidime dalyvaujantys asmenys įsipareigoja savo rizika tinkamai susipažinti su žaidimo taisyklėmis, dalyvaudami
žaidime patvirtina, kad jas suprato ir sutinka jų laikytis, taip pat sutinka su žaidimo organizatoriaus priimtais su žaidimu
susijusiais sprendimais.
13. Žaidime negali dalyvauti UAB „Saulės miestas“, PPC „Saulės miestas“ parduotuvių ir paslaugų teikimo įmonių
operatorių darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktinis, vaikai, tėvai) – jie neturi teisės į prizą.
14. Informacija apie vykdomą žaidimą yra teikiama SAULĖS MIESTO informacijos centre, tinklalapyje
www.saulesmiestas.lt.
15. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles arba nutraukti žaidimą bet kuriuo metu ir įsipareigoja iš
anksto apie tai informuoti tinklalapyje www.saulesmiestas.lt.
16. Žaidime nedalyvauja „Šiaulių banko“, „General Financing“, „TonyBet“, „Splius“, „Top Sport”, „Ticket Market”,
„Bilietai LT”, „Tiketa” čekiai, taip pat čekiai už komunalinius mokesčius, kitus mokesčius, lošimo čekiai.
17. Esant tinklalapyje www.saulesmiestas.lt ir kitose informacijos priemonėse paskelbtų žaidimo taisyklių neatitikimams,
taikomos tinklalapyje www.saulesmiestas.lt paskelbtos žaidimo taisyklės.

