
 

 

 

 

„Nulis, kuris niekaip neužauga” žaidimo taisyklės 

 

 

• Dalyvaudamas žaidime „Nulis, kuris niekaip neužauga“ (toliau – Žaidimas) fizinis asmuo turi 

galimybę laimėti 500 €. 

• Žaidimą organizuoja UAB “IPF Digital Lietuva” (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 300622891, 

adresas Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius. Telefonas: +370 5 2430389, El. paštas: 

info@credit24.lt. Asmens duomenų tvarkytojų registro Nr. P3571.  

• Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 19 metų (toliau – Dalyvis), žaidimo 

laikotarpiu pateikę savo idėją, interneto svetainėje https://credit24.lt/nulio-zaidimas.html, ką galėtų 

veikti Credit24 Nulio akcijos personažas Nulis, kuris niekaip neužauga. 

• Žaidimo tikslas - gauti naujų kūrybinių idėjų. 

• Žaidime dalyvauti gali tik tie asmenys, kurie įrašė savo tikslų vardą ir pavardę, sutiko gauti 

rinkodarinius pranešimus ir naujienas bei įrašė savo el. pašto ir mobilaus telefono kontaktus. 

• Žaidimas vyksta nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.  

• Žaidimo prizas – 500 €, pervedant į laimėtojo nurodytą asmeninę banko sąskaitą. 

• Vienas asmuo Žaidime gali dalyvauti, t.y. pateikti siūlomą idėją, vieną kartą. Dalyvis gali pateikti ir 

daugiau idėjų, jų visų Credit24 labai laukia, tačiau tokiu atveju Žaidime dalyvaus tik viena Dalyvio 

pateikta idėja, kad visi žaidimo dalyviai turėtų vienodas galimybes laimėti prizą.  

• Žaidimo laimėtojo išaiškinimo ir prizo įteikimo tvarka:  

o Laimėtojas renkamas 2021 m. birželio mėn. 8 d.  

o Laimėtojas nustatomas kompiuterio pagalba, pasitelkiant atsitiktinių skaičių generatorių 

(https://www.randomlists.com/random-numbers ).  

o Siekiant nešališkumo, nustatant laimėtoją, dalyvauja bent trys Organizatoriaus atstovai.  

o Laimėtojas yra informuojamas asmeniškai telefonu tą pačią dieną po nustatymo. 

Nepavykus susisiekti su laimėtoju per 1 darbo dieną nuo nustatymo, renkamas naujas 

laimėtojas. 

• Prizas yra pervedamas į laimėtojo banko sąskaitą. Prizas neišmokamas nustačius, kad išrinktas 

laimėtojas pateikė neteisingus asmens duomenis.Jei prizas yra apmokestinamas LR įstatymų 

nustatyta tvarka, mokesčius sumoka Organizatorius.  

• Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.  

• Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas.  
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