Ketinantis dalyvauti Akcijoje asmuo privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti
su šiomis Taisyklėmis. Asmens dalyvavimas akcijoje yra to asmens patvirtinimas, kad
jis/ji sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1. Akcijos organizatorius – UAB „Jonavos autobusai“, įmonės kodas 156576661, adresas Turgaus g. 1, Jonava,
Lietuva.
2. Akcija vyksta kiekvieną mėnesį nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.
3. Akcijos vieta – Jonavos autobusų stoties keleivių laukiamoji salė (Turgaus g. 1, Jonava).
4. Akcijos prizai: kiekvieną mėnesį bus galima laimėti 1 (vieną) miesto mėnesinį autobuso bilietą važiuoti visais
miesto maršrutiniais autobusais kalendorinėmis dienomis ir 1 (vieną) mėnesinį bilietą važiuoti vienu priemiesčio
maršrutu kalendorinėmis dienomis (priemiesčio maršrutas bus parenkamas pagal akcijoje dalyvaujančio asmens
prisegtuose vienkartiniuose bilietuose ar terminuotame biliete esantį maršrutą). Viso 18 prizų.
5. Norint dalyvauti akcijoje ir laimėti:
5.1. Miesto mėnesinį bilietą, reikia per vieną kalendorinį mėnesį surinkti 10 vnt. miesto maršrutų vienkartinių
bilietų arba vieną miesto mėnesinį bilietą;
5.2. Priemiesčio mėnesinį bilietą, reikia per vieną kalendorinį mėnesį surinkti 10 vnt. vienkartinių to paties
priemiesčio maršruto bilietų arba vieną priemiesčio maršruto mėnesinį bilietą.
5.3. Užpildytą dalyvio anketą, su prie jos prisegtais atitinkamo mėnesio bilietais, įmesti į Jonavos autobusų stoties
laukiamojoje salėje esančią akcijos dėžę iki kito mėnesio 4 d. (imtinai). Nuo 5 d. 11:00 val. jau galima mesti
anketas su kito mėnesio bilietais.
5.4. Kiekvieno mėnesio akcijoje dalyvauja tik tos anketos, prie kurių yra prisegti tik to mėnesio bilietai. Pvz.: jei
laimėtojas nustatomas gegužės mėnesio 5 d., tai akcijoje dalyvauja tik tos anketos, prie kurių yra prisegti
balandžio mėnesio bilietai (su kuriais važiuota tik balandžio mėnesį). Jei bus prisegti bilietai, su kuriais
važiuota kitais mėnesiais, – tokios anketos iš akcijos bus pašalintos.
6. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, tinkamai užpildę anketą ir prie jos tvarkingai prisegę 5.1. ir 5.2.
punktuose išvardintais bilietais. Akcijos anketas galima rasti Jonavos autobusų stoties laukiamojoje salėje prie
akcijos dėžių, pas autobusų vairuotojus arba atsispausdinti internete.
7. Akcijos laimingieji bus skelbiami kiekvieno mėnesio 5 d. (nuo 2017 m. gegužės mėn. iki 2018 m. sausio mėn.)
tinklapyje www.jonavosautobusai.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje „Jonavos Autobusai“. Jei 5 mėnesio
diena yra nedarbo diena arba šventinė diena, laimėtojai bus paskelbti kitą darbo dieną. Asmenys, netinkamai
(nepilnai ar nurodę neteisingus duomenis) užpildę dalyvio anketą ar neprisegę bilietų (taip pat prisegę netinkamus
bilietus), akcijoje nedalyvauja.
8. Laimėtojų nustatymo dieną speciali komisija burtų keliu, iš kiekvienos akcijos dėžės ištrauks po vieną laimingą
dalyvio anketą. Likusios (nelaimėjusios) anketos iš akcijos dėžės yra pašalinamos.
9. Su prizo laimėtoju UAB „Jonavos autobusai“ atstovas susisieks anketoje nurodytu telefonu ar elektroniniu laišku
ir asmeniškai informuos apie laimėjimą per 2 d.d. nuo laimėjimo paskelbimo. Dėl prizo atsiėmimo būdo akcijos
organizatoriaus atstovas su laimėtoju tarsis asmeniškai.
10. Prieš atsiimant prizą, laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurio savininkas turi
sutapti su anketos formoje nurodytu asmeniu.
11. Jei su laimėtoju nepavyks susisiekti telefonu ir elektroniniu paštu per 1 savaitę nuo laimėjimo paskelbimo dienos,
laimėtas, bet neatsiimtas prizas liks UAB „Jonavos autobusai“. Iš ankstesniojo laimėtojo pretenzijos nebus
priimamos.
12. Akcijos dalyviai, dalyvaudami akcijoje šiose taisyklėse nurodytu būdu, patvirtina, jog sutinka, kad būtų tvarkomi
jų asmens duomenys, o taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatoriaus sprendimų.
13. Prizo laimėtojas sutinka ir suteikia teises UAB „Jonavos autobusai“ viešai skelbti jo, kaip laimėtojo, vardą ir
pavardę.
14. UAB „Jonavos autobusai“ įsipareigoja saugoti akcijos dalyvių asmens duomenis.
15. Laimėto prizo vertė į pinigus nekeičiama.
16. Kilus įtarimams dėl pateiktų bilietų tikrumo bei atitikimo akcijos taisyklėms, akcijos organizatorius turi teisę
atlikti bilietų tikrumo ar atitikimo tyrimą.
17. Nustačius bilietų padirbinėjimo ar klastojimo atvejus, UAB „Jonavos autobusai“ turi teisę kreiptis dėl kaltų
asmenų patraukimo atsakomybėn LR įstatymų nustatyta tvarka.
18. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos taisykles iš anksto informavus apie tai viešai.
19. Informacija apie akciją skelbiama interneto svetainėje www.jonavosautobusai.lt.
20. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Jonavos autobusai“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
21. Papildoma informacija teikiama tel. (8 349)52507 arba el. paštu info@jonavosautobusai.lt.
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Akcijos dalyvio anketos pavyzdys:

