
“Laimėk iPhone 12, atlikęs testą apie Credit24 Kredito liniją” žaidimo taisyklės 

 

 

• Dalyvaudamas žaidime „Laimėk iPhone 12, atlikęs testą apie Credit24 Kredito liniją“ (toliau – Žaidimas) 

fizinis asmuo turi galimybę laimėti naujausią iPhone mobilujį telefoną iPhone 12 128GB Black. 

• 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 18 metų (toliau – Dalyvis), žaidimo 

laikotarpiu atlikę žinių testą apie Credit24 Kredito liniją interneto svetainėje https://credit24.lt/laimek-

iphone12.html 

• Žaidime dalyvauti gali tik tie asmenys, kurie įrašė savo tikslų vardą ir pavardę, gimimo datą, davė 

sutikimą rinkodarai bei įrašė savo el. pašto ir mobilaus telefono kontaktus. 

• Žaidimas vyksta nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d.  

• Žaidimo prizas – mobilusis telefonas iPhone 12 128GB Black. 

• Vienas asmuo Žaidime gali dalyvauti, t.y. atlikti testą, vieną kartą. Jei dalyvis testą atlieka keletą kartų, 

žaidime dalyvauja tik pirmasis jo bandymas.  

• Visa informacija apie Credit24 Kredito liniją, reikalinga testui pasiruošti ir teisingai atsakyti į testo 

klausimus, yra vieša ir visiems vienodai prieinama. Testo klausimai sudaryti iš informacijos, pateiktos 

https://credit24.lt/ svetainėje ir specialiai žaidimui skirtame puslapyje https://credit24.lt/laimek-

iphone12.html 

• Žaidimo laimėtojo išaiškinimo ir prizo atsiėmimo tvarka:  

o Laimėtojas renkamas 2020 m. gruodžio mėn. 16 d.  

o Laimėtoju išrenkamas daugiausiai teisingų atsakymų pateikęs žaidimo dalyvis. 

o Jeigu dalyvių, pateikusių daugiausiai ir vienodą kiekį teisingų atsakymų, daugiau nei vienas, 

laimėtojas renkamas iš jų. 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 telefonu ir elektroniniu paštu asmeniškai tą pačią dieną po 

nustatymo. Nepavykus susisiekti su laimėtoju per vieną darbo dieną nuo nustatymo, renkamas 

naujas laimėtojas.  

o Prizą atsiimti gali tik pats laimėtojas, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo informavimo apie 

laimėjimą, atvykęs į Organizatoriaus buveinę, adresu Švitrigailos g. 11M, Vilniuje, iš anksto 

sutartu laiku. Laimėtojui sutikus, Prizas gali būti išsiunčiamas registruotu paštu. Prizas 

atiduodamas prieš tai patikrinus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir įsitikinus laimėtojo 

tapatybe. Prizas neatiduodamas paaiškėjus, kad asmens duomenys nesutampa su 

Organizatoriui žaidimo metu Dalyvio, išrinkto laimėtoju, pateiktais asmens duomenimis - šiuo 

atveju renkamas kitas laimėtojas. 

• Prizas yra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu, kurį sumoka Organizatorius.  

• Žaidimas yra skirtas vartotojų supažindinimui tiek su teigiamais, tiek ir su neigiamais vartojimo kredito 

aspektais. 

• Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.  

• Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas.  


