
 

 

Akcijos – žaidimo taisyklės 

1. Akcija – žaidimas „Pirk Jabra ausines laisvalaikiui ir sportui ir laimėk Impuls metinę narystę!“          

(toliau – akcija – žaidimas) vyksta visose Topo centras parduotuvėse ir Topocentras.lt laikotarpiu nuo 

2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. lapkričio  14 d. 

2. Akcijoje – žaidime dalyvauja pirkėjai, kurie akcijos – žaidimo metu įsigis akcijoje dalyvaujančias  

Jabra ausines laisvalaikiui ir sportui – žaidime dalyvaujančiose prekybos vietose. Modeliai: Jabra 

Elite45e Active navy, Jabra Elite45e Active green/mint, Jabra Elite45e Active black, Jabra Elite65t 

Active blue, Jabra Elite65t Active Titanium black, Jabra Elite65t Active copper black, Jabra Elite65t 

Active red, Jabra Elite Sport 4.5h, Jabra Elite Sport grey/green, Jabra Elite25e, Jabra Move Style 

titanium black, Jabra Move Style navy blue, Jabra Move Style beige gold, Jabra Elite45e titanium 

black, Jabra Elite45e copper black, Jabra Elite45e beige gold, Jabra Elite65t titanium black, Jabra 

Elite65t copper black, Jabra Elite65t gold beige, Jabra Elite75t titanium black, Jabra Elite75t black, 

Jabra Elite75t gold beige, Jabra Elite65e titanium black, Jabra Elite65e copper black, Jabra Elite 85H 

black, Jabra Elite 85H Navy, Jabra Elite 85H Beige, Jabra Elite 85H Black exclusive. 

3. Pirkėjai turi užpildyti akcijos formą topocentras.lt/jabra-zaidimas, įvedant kontaktinius duomenis ir 

čekio numerį. Formos pildymas nėra reklamos užsakymas. 

4. Prizų loterijoje dalyvauja tik tie akcijos – žaidimo dalyviai, kurie bus teisingai nurodę duomenis bei 

išsaugoję originalų prekių pirkimo kasos čekį iki prizų atsiėmimo. 

5. Akcijos – žaidimo prizų laimėtojai bus nustatyti iš visų akcijos – žaidimo metu užpildę žaidimo formą 

topocentras.lt/jabra-zaidimas. Lapkričio  15 d. atsitiktinio traukimo būdu bus išrinkti laimėtojai. 

6. Akcijos organizatoriai iš visų akcijos – žaidimo metu užsiregistravusių pirkėjų ištrauks 1 laimėtoją, 

kuris apie prizų atsiėmimą bus informuoti asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytais 

akcijos formoje. 

7. Organizatoriai turi teisę nustatyti naują prizo laimėtoją, jeigu: 

8.1. Ištraukus akcijos – žaidimo dalyvio formą paaiškėja, kad laimėtojas pažeidė akcijos – žaidimo 

taisykles (pvz.: blogai, neaiškiai, neįskaitomai pateikti duomenys, nurodyti 3 punkte); 

8.2. Iki 2019 m. Lapkričio  30 d. nepavyksta susisiekti su nustatytu prizo laimėtoju; 

8.3. Paaiškėja, kad laimėtojas neišsaugojęs originalaus prekių pirkimo kasos čekio. 

8. Komisijos sprendimai dėl burtų traukimo nekeičiami. 

9. Atsiimant prizus, laimėtojai privalo pateikti originalų prekių pirkimo kasos čekį.  

10. Dalyvaudami akcijoje – žaidime dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių 

sprendimų. 

11. Organizatoriai turi teisę viešai skelbti laimėtojų vardą, pavardę, miestą, kuriame jie gyvena, jų 

nuotraukas spaudoje, televizijoje bei per radijo stotis. 

12. Akcijoje – žaidime negali dalyvauti UAB „ACC Distribution“ ir „Topo Grupė“ darbuotojai bei jų 

šeimos nariai. 

13. Akcijos – žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti akcijos – žaidimo sąlygas iš anksto informavus 

apie tai viešai. 

 

Akcijos – žaidimo prizai ir jų įteikimo tvarka 

1. Akcijos prizai: 

- Impuls dovanoja metinę narystę! Dalyvauk loterijoje. 

 

2. Prizą laimėtojui įteikia ir už šių nuostatų laikymąsi šių prizų įteikimo metu atsako UAB „ACC 

Distribution“. 

3. Akcijos – žaidimo prizo laimėtojas apie prizo atsiėmimą bus informuoti per 3 darbo dienas nuo burtų 

traukimo  asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, kuriuos prizų laimėtojas bus nurodęs akcijos – 

žaidimo kupone. 



4. Impuls metinis abonementas (prizas) bus suteiktas laimėtojui su juo susisiekus (UAB „ACC 

Distribution“ darbuotojui ir suderinus sporto klubo vietą (galimi miestai : Vilnius, Klaipėda, Kaunas,  

Šisuliai, Panevėžys)  

5. Prizą laimėtojai, pateikę originalų prekių pirkimo kasos čekį ir asmenybę patvirtinantį dokumentą, gali 

atsiimti nuo 2019 m. Lapkričio 16 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d.  Vėliau prizai laimėtojams nebus 

išduodami ir pretenzijos nepriimamos. 

6. Jeigu laimėtojas yra jaunesnis nei 16 metų, prizas išduodamas vienam iš laimėtojo tėvų, globėjų ar 

įtėvių. 

7. Jei prizų vertė viršija 200 eurų, jie turi būti apmokestinami pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 

6 str. 15% gyventojo pajamų mokesčio tarifu. 

8. Prizų mokesčius, jeigu tokie yra, sumoka prizų laimėtojai. 

9. Laimėtojui atsisakius laimėto prizo, prizas lieka pas akcijos – žaidimo prizų steigėją UAB „Impuls 

LTU”. 

10. Prizai į pinigus nekeičiami. 

Informacija apie akcijos – žaidimo sklaidą 

1. UAB „ACC Distribution“ bei akcijoje dalyvaujantys prekybos tinklas „Topo Centras“ savo 

internetinėse svetainėse patalpins reklaminę juostą. 

2. Akcijoje – žaidime dalyvaujančios parduotuvės gali skelbti informaciją apie vykstančią akciją – 

žaidimą ir kitais, visuomenei priimtinais būdais. 


