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RINKODAROS PROGRAMOS „MEISTRŲ LYGA 2019“ SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 
 
1. Šiuo dokumentu nustatomos AD Baltic vykdomos rinkodaros programos „Meistrų lyga 2019“ sąlygos ir taisyklės, kurios 

galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. 

VARTOJAMOS SĄVOKOS 

2. AD Baltic – UAB „AD Baltic“ (Lietuvoje), kartu su „AD Baltic, SIA“ (Latvijoje), „AD Baltic, AS“ (Estijoje). 
3. Programa – AD Baltic ir Tiekėjų organizuojama rinkodaros programa „Meistrų lyga 2019“, kurioje Programos dalyviai 

gali dalyvauti vadovaudamiesi šiame dokumente nurodytomis sąlygomis ir taisyklėmis, gauti nuolaidų AD Baltic 
parduodamoms prekėms ir paslaugoms, laimėti ir atsiimti šioje programoje įsteigtus Prizus. 

4. Strateginiai tiekėjai – trečiosios šalys, AD Baltic tiekiančios parduodamas, šioje Programoje dalyvaujančias Akcines 
prekes. Kai kurie Strateginiai tiekėjai šioje Programoje gali įsteigti ir įteikti Prizus.  

5. Pirkėjo paskyra – AD Baltic elektroninėje parduotuvėje „ADCat“ (ir kitose AD Baltic sistemose) kiekvienam partneriui ar 
partnerio atstovui, t. y. pirkėjui, sukuriama asmeninė paskyra su pirkėjo identifikaciniu numeriu (pirkėjo numeriu). Ši 
paskyra yra skirta priimti, vykdyti ir apskaityti partnerio ar partnerio atstovo pateikiamus užsakymus AD Baltic 
parduodamoms prekėms. AD Baltic partneriai gali turėti daugiau nei vieną Pirkėjo paskyrą, per kurias užsakymus pateikia 
skirtingi to paties partnerio atstovai. 

6. Programos dalyvis – AD Baltic nuožiūra atrinkti partneriai (klientai, pirkėjai ar jų atstovai), kuriems Pirkėjo paskyroje 
pateikiama informacija apie galimybę dalyvauti Programoje ir kurie Programos galiojimo laikotarpiu turi su AD Baltic 
sudarytą galiojančią prekybos sutartį bei jos pagrindu iš AD Baltic perka Akcines prekes. Programoje negali dalyvauti AD 
Baltic darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat partneriai, kurių AD Baltic neatrinko dalyvauti. AD Baltic partneriai sužinoti, 
ar yra atrinkti dalyvauti Programoje, gali internetu prisijungę prie savo Pirkėjo paskyros ar paskambinę į AD Baltic klientų 
aptarnavimo skyrių. 

7. Akcinės prekės – Strateginiams tiekėjams priklausančių prekių ženklų prekės, kurios AD Baltic internetinėje 
parduotuvėje yra pažymėtos specialiu ženklu. Užsakant prekes telefonu, AD Baltic klientų aptarnavimo skyriuose ar kitais 
būdais, apie Akcines prekes informuos aptarnaujantis AD Baltic darbuotojas. 

8. Meistrų lygos taškai – šioje Programoje naudojami specialūs lojalumo taškai, kurių suma lygi už Akcines prekes 
sumokėtų pinigų su PVM sumai. 

9. Sukaupti (užšaldyti) Meistrų lygos taškai – tai Meistrų lygos taškai, gauti už Programos dalyvio užsakytas Akcines 
prekes, kai toms prekėms dar nesuėjęs partneriui taikomas (arba nustatytas 14 dienų) prekių grąžinimo terminas ir (ar) 
už tas prekes dar nėra atsiskaityta. 

10. Patvirtinti Meistrų lygos taškai – tai Meistrų lygos taškai, gauti už Programos dalyvio užsakytas Akcines prekes, 
kurioms jau suėjęs prekių grąžinimo terminas ir už tas prekes jau yra atsiskaityta. 

11. Meistrų lygos premija – tai atlygis, kurį galima gauti šioje Programoje. Meistrų lygos premija suteikiama AD pinigais. 
12. AD pinigai – tai lojalumo taškai, kurie gali būti iškeisti į nuolaidas perkant prekes iš AD Baltic. AD pinigai suteikiami už 

Programos dalyvio įsigytas Akcines prekes. AD pinigai kaupiami Programos dalyvio AD pinigų sąskaitoje pagal 
Programos sąlygas ir taisykles. AD pinigai yra tvarkomi ir naudojami pagal „AD Baltic lojalumo programos“ sąlygas ir 
taisykles, skelbiamas interneto parduotuvėje „ADCat“ (www.adbaltic.lt). 

13. Prizai – šioje Programoje įsteigti nepiniginiai prizai, kuriuos gali laimėti Programos dalyvis, įvykdęs Programos sąlygas 
ir taip įgijęs teisę į Prizą. 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

14. Programą organizuoja AD Baltic kartu su Strateginiais tiekėjais. 
15. Šioje Programoje suteikiami AD pinigai yra įskaitomi į tų pirkėjų AD pinigų sąskaitas, kurie užsisakė Akcines prekes.  
16. Šios Programos žaidimuose, kuriuose siūloma laimėti Prizus (keliones), dalyvauja, varžosi ir Prizus laimi Programos 

dalyviai – verslo įmonės. Jei Programos dalyvis turi keletą Pirkėjo paskyrų, priklausančių keliems partnerio atstovams 
(pirkėjams) ir (ar) AD Baltic sistemose susietiems (per verslo ryšius susijusiems) asmenims, šiame žaidime visos šios 
Pirkėjų paskyros dalyvauja kartu kaip vienas dalyvis ir tose visose paskyrose kaupiami Meistrų lygos taškai yra 
skaičiuojami bendrai. 

17. AD Baltic ir Strateginiai tiekėjai visiškai apmoka savo įsteigtus Prizus, įteikia juos laimėtojams ir savo lėšomis sumoka į 
valstybės biudžetą Gyventojų pajamų mokestį, kuris gali būti pritaikytas, kai Prizas įteikiamas fiziniam asmeniui. 

18. Programa vyksta nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. (imtinai). 

AKCINĖS PREKĖS 

19. Šioje Programoje dalyvauja AD Baltic tinkle parduodamos SKF, TRW, SACHS, BOSCH, CONTITECH, MANN-FILTER, 
FILTRON, CASTROL, OSRAM, DELPHI, KYB ir kitų prekės ženklų prekės, kurios internetinėje parduotuvėje „ADCat“ 
pažymėtos specialiu akcijos ženklu. 

20. AD Baltic sprendimu, Programos vykdymo metu kai kurios Strateginiams tiekėjams priklausančių prekės ženklų prekės 
internetinėje parduotuvėje „ADCat“ gali būti nepažymėtos, pažymėtos vėliau arba vėliau žymėjimas gali būti panaikintas 
– visais atvejais tai reiškia, kad nepažymėta prekė nėra Akcinė, ji Programoje nedalyvauja. Akcinę prekę įsigyti 
pageidaujantis Programos dalyvis, prieš ją užsisakydamas, visada turi įsitikinti, kad užsisako Akcinę prekę – internetinėje 
parduotuvėje „ADCat“ patikrinti prekės žymėjimą arba paskambinęs į AD Baltic klientų aptarnavimo centrą pasiteirauti ir 
įsitikinti, kad užsako būtent Akcines prekes. 

http://www.adbaltic.lt/


2 

 

MEISTRŲ LYGOS TAŠKAI 

21. Programos dalyviui įsigijus Akcinių prekių, kitą dieną jam automatiškai priskaičiuojami Meistrų lygos taškai. Už 
kiekvieną Akcinėms prekėms išleistą eurą (su PVM) suteikiamas vienas Meistrų lygos taškas. Skaičiuojant suteikiamus 
Meistrų lygos taškus jų suma yra apvalinama į mažesniąją pusę (be skaičių po kablelio) ir toliau Programoje naudojamos 
tik sveikųjų skaičių Meistrų lygos taškų sumos (be skaičių po kablelio). 

22. Kol įsigytos Akcinės prekės yra neapmokėtos ir nepasibaigęs jų galiojimo terminas (14 d.), už jas suteiktiems Meistrų 
lygos taškams suteikiamas statusas yra Sukaupti (užšaldyti) Meistrų lygos taškai. Jie tvarkomi tokiu būdu: 
22.1. Jei Akcinės prekės (kurias perkant buvo suteikti Meistrų lygos taškai) yra grąžinamos, už grąžintas Akcines prekes 

suteikti Meistrų lygos taškai yra anuliuojami ir išskaičiuojami iš Sukauptų (užšaldytų) Meistrų lygos taškų sumos.  
22.2. Jei Akcinės prekės (kurias perkant buvo suteikti Meistrų lygos taškai) yra laiku neapmokėtos partnerio su AD Baltic 

sudarytoje sutartyje numatytais terminais (partneris tampa skolingas), už neapmokėtas Akcines prekes suteikti 
Meistrų lygos taškai gali būti anuliuojami ir išskaičiuojami iš Sukauptų (užšaldytų) Meistrų lygos taškų sumos. 
Programos dalyviui vėliau apmokėjus Akcines prekes (atsiskaičius vėluojant pagal numatytus terminus), anuliuoti 
Meistrų lygos taškai gali būti negrąžinti. 

22.3. Jei reikia, gali būti nustatytas neigiamas Sukauptų (užšaldytų) Meistrų lygos taškų likutis. Taip gali nutikti, jeigu 
Sukauptų (užšaldytų) Meistrų lygos taškų likutis prieš Akcinių prekių grąžinimo operaciją buvo mažesnis nei taškų 
suma, kuri anuliuojama dėl Akcinių prekių grąžinimo arba dėl kitų objektyvių priežasčių. Jei Programos dalyviui 
nustatytas neigiamas Sukauptų (užšaldytų) Meistrų lygos taškų likutis, yra laikoma, kad Programos dalyviui gali 
būti suteikta didesnė nei jam priklauso atlygio vertė (bet kokia forma), todėl AD Baltic gali tai kompensuoti šiais ar 
kitais galimais būdais savo nuožiūra: 

22.3.1. Gali būti sumažintas Programos dalyviui priskaičiuotų Patvirtintų Meistrų lygos taškų likutis, išskaičiuojant 
tokią taškų sumą, kuri reikalinga neigiamam Sukauptų (užšaldytų) Meistrų lygos taškų likučiui padengti (ar 
sumažinti). 

22.3.2. Atitinkamai gali būti mažinamas Programos dalyviui priskaičiuotų AD pinigų likutis. 
22.3.3. Gali būti anuliuojami su tuo susiję Prizų laimėjimai, nustatant naujus laimėtojus. 
22.3.4. Kiti sprendimai, pasirenkami pagal protingumo ir teisingumo principus. 

22.4. Šie Sukaupti (užšaldyti) Meistrų lygos taškai galioja, kol pavirsta Patvirtintais Meistrų lygos taškais, bet neilgiau nei 
15 dienų po Programos pabaigos. Vėliau, kitą darbo dieną, visi likę Sukaupti (užšaldyti) Meistrų lygos taškai yra 
panaikinami ir anuliuojami. 

 
23. Pasibaigus Akcinių prekių grąžinimo terminui ir už šias Akcines prekes jų pirkėjui atsiskaičius laiku, už šias Akcines 

prekes suteikti Meistrų lygos taškai yra patvirtinami ir jiems suteikiamas statusas Patvirtintų Meistrų lygos taškai. Šie 
patvirtinti taškai tvarkomi tokiu būdu: 
23.1. Priskaičiavus naujų Patvirtintų Meistrų lygos taškų, jau kitą darbo dieną atitinkamai yra apskaičiuojama Meistrų 

lygos premija ir į Programos dalyvio AD pinigų sąskaitą įskaitomi AD pinigai. 
23.2. Šie Patvirtinti Meistrų lygos taškai yra naudojami Programoje skiriamų prizų laimėtojams nustatyti. 
23.3. Patvirtinti Meistrų lygos taškai kaupiami kiekvieną mėnesį atskirai už tą mėnesį įsigytas Akcines prekes. Nustačius 

Prizų laimėtojus, to laikotarpio taškai anuliuojami ir su kitų periodų taškais nesudedami. 

MEISTRŲ LYGOS PREMIJA (AD PINIGAI) 

24. Programos dalyviai įsigiję (ir apmokėję) Akcines prekes gauna Meistrų lygos premiją – AD pinigų sumą, kurią sudaro 5 
procentai nuo Patvirtintų Meistrų lygos taškų sumos. 

25. AD premija (šioje Programoje skirti AD pinigai) yra apskaičiuojama ir į Programos dalyvio AD pinigų sąskaitą įskaitoma 
kitą darbo dieną po to, kai buvo Patvirtinta Meistrų lygos taškų suma.  

26. Šioje Programoje įgyti AD pinigai yra kaupiami AD pinigų sąskaitoje, priklausančioje (priskirtoje) tam pirkėjui (Partnerio 
atstovui), kuris užsisakė Akcinių prekių. 

27. Šios Programos metu įgytais AD pinigais Programos dalyvis gali naudotis taip pat, kaip ir kitų rinkodaros programų metu 
įgytais AD pinigais – gauti nuolaidą perkant prekes iš AD Baltic pagal „AD Baltic lojalumo programos“ sąlygas ir taisykles, 
su kuriomis Programos dalyvis gali susipažinti prisijungęs prie savo paskyros AD Baltic internetinėje parduotuvėje 
„ADCat“ (www.adbaltic.lt). 

28. Jei dėl kokių nors priežasčių į Programos dalyvio AD pinigų sąskaitas buvo įskaitytos per didelės sumos, jos gali būti 
išskaitytos iš minėtųjų sąskaitų atitinkamai sumažinant jų likutį. Mažinant likutį gali būti nustatytas ir neigiamas likutis – 
šiuo atveju neigiamas likutis nebus anuliuojamas. 

„SVORIO KATEGORIJOS“ 

29. Siekiant teisingumo ir lygių galimybių laimėti, AD Baltic visus Programos dalyvius suskirstė į keturias grupes – keturias 
„Svorio kategorijas“, kuriose ir vyks šioje Programoje numatyti žaidimai dėl įsteigtų Prizų. 

 

„Svorio kategorijos“ grupės Paaiškinimai 

„Lengvoji (1/4)“ Partneriai, auto detales užsisakantys nedideliais kiekiais, dažniausiai 
pradedantieji, atstovaujantys smulkiajam verslui ir pan. 

„Vidutinė (2/4)“ Partneriai, auto detales užsisakantys vidutiniais kiekiais 

„Sunkioji (3/4)“ Partneriai, auto detales užsakantys dideliais kiekiais 

„Sunkiausioji (4/4)“ Didieji Partneriai, užsisakantys daugiausiai auto detalių 

 

http://www.adbaltic.lt/
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30. Paskirstymą į „Svorio kategorijas“ AD Baltic atlieka savo nuožiūra, tačiau vadovaudamasi protingumo, sąžiningumo 
kriterijais, įvertinusi Programos dalyvių individualias užsakymų istorijas, poreikius ir potencialą (pagal turimą informaciją), 
bendradarbiavimo, partnerystės ir abipusio verslo augimo pastangas. 

31. Programos dalyvių paskirstymas į savo „Svorio kategorijas“ atliktas iki Programos pradžios pagal tuo metu turėtą 
informaciją. Tačiau Programos metu ar jai pasibaigus, AD Baltic, gavusi informacijos, iš kurios paaiškėtų, kad kuris nors 
Programos dalyvis turėtų būti kitoje „Svorio kategorijoje“, turi teisę be išankstinio įspėjimo patikslinti priskyrimą – perkelti 
Programos dalyvį į tinkamesnę grupę. 

32. Naujus partnerius, su AD Baltic sudariusius bendradarbiavimo sutartį jau vykstant Programai, AD Baltic turi teisę įtraukti 
arba neįtraukti į Programą savo nuožiūra. Šiuo atveju partneris, pageidaujantis tapti Programos dalyviu, turi kreiptis į jį 
aptarnaujantį AD Baltic atstovą arba į AD Baltic kontaktų centrą. 

ANTRASIS ŽAIDIMAS „GREIČIAUSIAS LAIMI KELIONĘ UŽ 500 EUR“ 

33. Šiame Programos žaidime įsteigtas Prizas – 500 EUR vertės dovanų čekis „Estravel“ paslaugoms.  
34. Šiame Programos žaidime įsteigtų Prizų kiekis visoms šalims yra 60 vnt. Kiekvienai šaliai skirta po 20 vnt. (5 mėnesiai x 

4 „Svorio kategorijos“). 
35. Šis žaidimas vyksta atskirai savo „Svorio kategorijų“ grupėse, atskirai savo šalyse, tad Lietuvoje dėl Prizų varžosi tik 

Lietuvoje veikiantys Programos dalyviai. 
36. Kiekvienoje „Svorio kategorijos“ grupėje yra nustatyta „Kvalifikacinė riba“ – tai suma Patvirtintų Meistrų lygos taškų, kurią 

per mėnesį pirmasis pasiekęs ir laimi Prizą. Dalyviui nustatyta „Kvalifikacinė riba“ yra skelbiama internete, jo Pirkėjo 
paskyroje. 

37. Šis Programos žaidimas vyksta kiekvieną mėnesį Programos metu. Pasibaigus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui, dar 
laukiama iki kito mėnesio 15 dienos (imtinai), kol baigsis praeitą (žaidimo) mėnesį įsigytų Akcinių prekių grąžinimo 
terminas ir tos Akcinės prekės bus apmokėtos, o už jas skirti Meistrų lygos taškai bus patvirtinti. Šie iki kito mėnesio 15 
dienos Patvirtinti Meistrų lygos taškai ir dalyvauja šiame žaidime.  

38. Meistrų lygos taškai, kurie iki kito mėnesio 15 dienos liks nepatvirtinti, bus anuliuoti ir šiame žaidime nedalyvaus. Taip 
gali nutikti, jei iki kito mėnesio 15 d. nebus apmokėtos Akcinės prekės, bus nustatytas ilgesnis (ar pratęstas) prekių 
grąžinimo terminas ar dėl kitų objektyvių priežasčių. 

39. Jei kurioje nors grupėje, kurį nors mėnesį niekas nepasieks „Kvalifikacinės ribos“, to mėnesio Prizą laimės tas Programos 
dalyvis, kuris pirmasis surinks didžiausią Patvirtintų Meistrų lygos taškų skaičių. 

TREČIASIS ŽAIDIMAS „STIPRIAUSIAS LAIMI KELIONĘ UŽ 1 000€“ 

40. Šiame Programos žaidime įsteigtas Prizas – 1 000 EUR vertės dovanų čekis „Estravel“ paslaugoms.  
41. Šiame Programos žaidime įsteigtų Prizų kiekis visoms trims šalims yra 20 vnt. (5 mėnesiai x 4 „Svorio kategorijos“). 
42. Šis žaidimas vyksta atskirai savo „Svorio kategorijų“ grupėse, tačiau į grupes patenka Programos dalyviai iš visų trijų 

Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos), tad laimėti gali Programos dalyvis iš bet kurios šalies. 
43. Šis Programos žaidimas vyksta kiekvieną mėnesį (Programos metu), o jį laimi tas dalyvis, kuris savo „Svorio kategorijose“ 

per mėnesį surinks daugiausiai Patvirtintų Meistrų lygos taškų. 
44. Pasibaigus kiekvienam kalendoriniam (žaidimo) mėnesiui dar laukiama iki kito mėnesio 15 dienos (imtinai), kol baigsis 

praeitą (žaidimo) mėnesį įsigytų Akcinių prekių grąžinimo terminas ir tos Akcinės prekės bus apmokėtos, o už jas skirti 
Meistrų lygos taškai bus patvirtinti. Šie iki kito mėnesio 15 dienos Patvirtinti Meistrų lygos taškai ir dalyvauja šiame 
žaidime.  

45. Meistrų lygos taškai, kurie iki kito mėnesio 15 dienos liks nepatvirtinti, bus anuliuoti ir šiame žaidime nedalyvaus. 

DIDYSIS ŽAIDIMAS 

46. Visi Programos dalyviai, užsisakantys „Delphi“ ar „Bosch“ Akcines prekes, dalyvauja Didžiajame žaidime, kuriame gali 
laimėti didžiuosius Prizus. 

47. Užsisakantys „Bosch“ Akcines prekes gali laimėti pažintinę kelionę į Kiniją dviem asmenims, kurią 2020 metais 
suorganizuos kelionių agentūra „Estravel American Express“. Žaidimo taisyklės ir sąlygos: 
47.1. Šiame žaidime Lietuvai skiriamas vienas prizas – viena kelionė dviem asmenims. Šio Prizo rinkos vertė yra 6 000 

(šeši tūkstančiai) eurų su PVM. Detali kelionės informacija (Programos metu) pateikta www.adbaltic.lt. 
47.2. Vykstant Programai, jos dalyviai, pirkdami Akcines prekes „Bosch“, už kurias išrašomos PVM sąskaitos faktūros, 

gauna ir kaupia „Bosch“ žaidimo bilietus. Kiekviena PVM sąskaita faktūra, kurioje yra bent viena „Bosch“ Akcinė 
prekė, yra naujas „Bosch“ žaidimo bilietas.  

47.3. Programos dalyviui įsigijus „Bosch“ Akcinių prekių ir taip gavus „Bosch“ žaidimo bilietą, bet vėliau grąžinus bent 
vieną iš tame pirkinyje (PVM sąskaitoje faktūroje) buvusių „Bosch“ Akcinių prekių, šis „Bosch“ žaidimo bilietas bus 
anuliuotas ir žaidime nebedalyvaus. 

48. Užsisakantys „Delphi“ Akcines prekes gali laimėti 3000 EUR vertės dovanų čekį „Estravel“ paslaugoms. Žaidimo taisyklės 
ir sąlygos: 
48.1. Šiame žaidime Lietuvai skiriamas vienas prizas – vienas „Estravel“ dovanų čekis, kurio rinkos vertė yra 3 000 (trys 

tūkstančiai) eurų su PVM. 
48.2. Vykstant Programai, jos dalyviai, pirkdami Akcines prekes „Delphi“, už kurias išrašomos su PVM sąskaitos faktūros, 

gauna ir kaupia „Delphi“ žaidimo bilietus. Kiekviena PVM sąskaita faktūra, kurioje yra bent viena „Delphi“ Akcinė 
prekė, yra naujas „Delphi“ žaidimo bilietas.  

48.3. Programos dalyviui įsigijus „Delphi“ Akcinių prekių ir taip gavus „Delphi“ žaidimo bilietą, bet vėliau grąžinus bent 
vieną iš tame pirkinyje (PVM sąskaitoje faktūroje) buvusių „Delphi“ Akcinių prekių, šis „Delphi“ žaidimo bilietas bus 
anuliuotas ir žaidime nebedalyvaus. 

http://www.adbaltic.lt/
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49. Visi Didžiojo žaidimo bilietai kaupiami Programos dalyvių asmeninėse paskyrose (AD Baltic internetinėje parduotuvėje 
„ADCat“) esančiose specialiose „Bosch“ ir „Delphi“ žaidimo bilietų sąskaitose. Žaidimo bilieto identifikacinis numeris yra 
PVM sąskaitos faktūros numeris.  

50. Jei vienoje PVM sąskaitoje faktūroje yra ir „Bosch“, ir „Delphi“ Akcinių prekių, tai ši PVM sąskaita faktūra dalyvauja 
abiejuose žaidimuose atskirai. 

51. Žaidimo bilietai įskaitomi į Programos dalyvio žaidimo bilietų sąskaitas kitą darbo dieną. 
52. Didžiojo prizo laimėtojai nustatomi pasibaigus Programai, iki 2020 m. sausio 31 dienos, specialaus renginio metu, šia 

tvarka: 
52.1. Sudaromi galutiniai Didžiajame žaidime dalyvaujantys „Bosch“ ir „Delphi“ žaidimų bilietų sąrašai. 
52.2. Iš šių Žaidimo bilietų sąrašų, naudojantis kompiuteriu ir specialia programine įranga, atsitiktinės atrankos būdu 

nustatomi Didžiojo žaidimo laimėtojai. 
52.3. Kaskart nustačius laimėjusį Žaidimo bilietą, pagal AD Baltic apskaitos informaciją yra nustatomas laimėjusio 

Žaidimo bilieto savininkas – partneris, kurio vardu buvo pateiktas užsakymas ir išrašyta PVM sąskaita faktūra 
(kurios numeris buvo laimingojo Žaidimo bilieto numeris). Nustatomi šio partnerio (juridinio ar fizinio asmens) 
kontaktai. 

52.4. Su laimėtoju AD Baltic atstovas susisiekia telefonu ir praneša apie laimėjimą bei susitaria dėl Prizo įteikimo. Jei su 
laimėtoju nėra galimybės susisiekti (laimėtojas neatsiliepia telefonu ar nėra pasiekiamas), pakartotinai bandoma 
susisiekti dar 3 darbo dienas po 3 kartus skirtingu laiku. Nepavykus susisiekti po visų pakartotinų bandymų, 
laimėjimas anuliuojamas ir nustatomas naujas laimėtojas iš naujo ta pačia tvarka. 

PAPILDOMI PRIZAI 

53. Šioje Programoje numatoma galimybė įsteigti ir padovanoti papildomų Prizų – įvairios vertės dovanų čekių „Estravel“ 
paslaugoms ar kitų nepiniginių prizų, kurie gali būti įteikti per papildomai organizuojamus rinkodaros žaidimus.  

54. Visais atvejais tokių papildomų žaidimų bei jų Prizų sąlygos ir taisyklės bus paskelbtos atskirai. 

INFORMACIJOS TEIKIMAS 

55. Bendra informacija apie Programą, Prizus ir „Programos sąlygas ir taisykles“ skelbiama AD Baltic internetinėje svetainėje 
www.adbaltic.lt. 

56. Bendra informacija apie „Estravel“ dovanų čekius teikiama internetu www.etsravel.lt arba kreipiantis į „Estravel“ partnerių 
aptarnavimo specialistus. 

57. Programos dalyviui asmeniškai skirta informacija apie jo dalyvavimą Programoje, priskirtą „Svorio kategoriją“, jam 
nustatytus tikslus, jo sukauptus taškus, statistika ir kita Programos dalyviui asmeniškai skirta informacija skelbiama 
Programos dalyvio asmeninėje paskyroje AD Baltic. Internetinėje parduotuvėje ADCAT informacija atnaujinama kartą 
per parą (naktį). Programos dalyvis šią informaciją taip pat gali sužinoti iš jį aptarnaujančio AD Baltic darbuotojo arba 
telefonu paskambinęs į AD Baltic partnerių aptarnavimo centrą. 

58. Nustačius Prizų laimėtojus, AD Baltic atstovas (su laimėjusiuoju partneriu dirbantis AD Baltic vadybininkas arba 
rinkodaros skyriaus atstovas) per 5 darbo dienas susisiekia su kiekvienu laimėtoju telefonu ir jį informuoja apie laimėjimą. 
AD Baltic susisiekia partnerio nurodytais kontaktiniais duomenimis. Prizo laimėtojui skambinama 3 dienas po 3 kartus 
skirtingu laiku (darbo valandomis), nepavykus susisiekti po visų pakartotinų bandymų, laimėjimas anuliuojamas, o Prizai 
automatiškai perleidžiami kitiems žaidėjams turnyrinėse lentelėse žemesnėse pozicijose esantiems Programos 
dalyviams iš eilės. 

59. Susisiekus su Prizo laimėtoju ir jį informavus apie laimėjimą, su laimėtoju sutariama dėl Prizo įteikimo ir prašoma el. 
paštu patvirtinti sutikimą dėl informacijos apie laimėjimą paskelbimo. Daugiau jokių asmens duomenų laimėtojo 
nereikalaujama. 

LAIMĖJIMŲ ĮTEIKIMO TVARKA 

60. Šioje Programoje laimėti AD pinigai automatiškai įskaitomi į laimėjusiojo Programos dalyvio „AD pinigų“ sąskaitą, esančią 
jo asmeninėje paskyroje, internetinėje AD Baltic parduotuvėje „ADCat“. Laimėtos Meistrų lygos premijos vertė nurodoma 
sumą eurais, už kurią AD premijos laimėtojas („AD pinigų“ turėtojas) gali gauti nuolaidų pirkdamas prekių iš AD Baltic. 

61. Kiti Prizai – įvairios vertės dovanų čekiai – laimėtojams įteikiami perduodant atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą: 
dovanų čekį, kuponą, kvietimą ar kitą, kurio turėtojai įgyja teisę į šias trečiųjų šalių paslaugas. Šiuos Prizų dokumentus 
AD Baltic nusiunčia laimėtojams elektroniniu paštu (PDF formatu) arba su laimėjusiuoju partneriu dirbantis AD Baltic 
atstovas asmeniškai įteikia popieriuje išspausdintą dovanų čekį, kuponą, kvietimą ar kitą dokumentą, taip pat pasirašant 
priėmimo – perdavimo aktą.  

62. Papildomus daiktinius Prizus laimėtojams įteiks su tuo partneriu dirbantis AD Baltic atstovas, pasirašant perdavimo–
priėmimo aktą.  

63. Įteikiant prizą, kurio vertė didesnė kaip 200 EUR, privalo dalyvauti laimėtojas ar jo įgaliotasis atstovas, kuris pasirašo ir 
patvirtina įteikiamų Prizų perdavimo–priėmimo aktą.  

64. Įteikiant prizą laimėtojas gali būti filmuojamas, fotografuojamas, o šie vaizdai bei informacija apie laimėjimą (Prizo 
aprašymas) ir laimėtoją (asmens vardas, miestas, įmonės pavadinimas, nuotraukos, įmonės pavadinimas bei prekių 
ženklas) gali būti skelbiami viešai. Jei Prizo laimėtojas atsisako, kad informacija apie jį ir jo laimėjimą būtų skelbiami 
viešai, jo laimėjimas anuliuojamas ir šis asmuo praranda teisę į Prizą. Tokiu atveju šis Prizas atitenka kitam laimėtojui, 
kuris nustatomas iš naujo. Anuliavus Antrojo ar Trečiojo žaidimų Prizo laimėjimą, naujuoju laimėtoju laikomas kitas 
turnyrinės lentelės eilėje esantis Programos dalyvis. 

65. Jeigu laimėtojų nustatymo metu yra nustatomas laimėtojas, kuris turi įsiskolinimų ar kitų pradelstų ar nevykdomų 
įsipareigojimų, AD Baltic turi teisę anuliuoti laimėjimą arba nustatyti terminą (bei papildomas sąlygas), iki kurio bus 

http://www.adbaltic.lt/
http://www.etsravel.lt/
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atidėtas Prizo įteikimas, o suėjus terminui, anuliuoti laimėjimą, jei įsiskolinimai nebuvo grąžinti, nors šios Programos 
įsipareigojimus ir (ar) kitas sąlygas dalyvis yra įvykdęs. 

66. Jokie šios Programos metu laimėti laimėjimai ir Prizai (AD premija, dovanų čekiai, fiziniai prizai ar kitos vertybės) nėra 
keičiami nei į pinigus, nei į jokias kitas vertybes. Jei dėl objektyvių priežasčių AD Baltic neturi realios galimybės įsigyti 
kokio nors laimėjimo ir jo įteikti laimėtojui, AD Baltic turi teisę tokį laimėjimą, savo nuožiūra, pakeisti į kitą laimėjimą arba 
jo neįteikti.  

67. Šioje Programoje įsteigti Prizai įteikiami tokie, kokie yra. AD Baltic, Strateginiai tiekėjai ar kiti Programoje dalyvaujantys 
asmenys neatsako už šioje Programoje įteiktų prizų veikimą, kokybę, garantijas, jų vartojimo pasekmes ir lūkesčių 
atitikimą. Programos reklamos priemonėse vaizduojami Prizų atvaizdai ir iliustracijos yra tik meninės interpretacijos ir 
gali skirtis nuo realiai įteikiamų. Prizo laimėtojas turi teisę atsisakyti laimėto Prizo iki jo įteikimo. Įteikus Prizus, AD Baltic, 
Strateginiai tiekėjai ir kiti Programoje dalyvaujantys asmenys jokios atsakomybės neprisiima, bet kokios pretenzijos gali 
būti skirtos tik Prizų gamintojams ar paslaugų teikėjams. 

KITOS NUOSTATOS 

68. AD Baltic pasilieka teisę atsisakyti išduoti Prizą ar pašalinti Programos dalyvį iš Programos, jei Programos dalyvis 
pažeidė šias taisykles ir (ar) dalyvavo Programoje pažeisdamas LR įstatymus, ir (ar) užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma 
sukčiavimu, sąmoningu kenkimu AD Baltic, Strateginiams tiekėjams ar kitiems Programos dalyviams. 

69. AD Baltic turi teisę pakeisti šias Programos sąlygas ir taisykles apie pakeitimus paskelbę ne vėliau kaip prieš 3 dienas 
tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisykles. 


