
ŽAIDIMO „ DIDYSIS BK GRUPĖS ŽAIDIMAS“ TAISYKLĖS 

I. ORGANIZATORIUS

1. Žaidimą „Didysis BK grupės žaidimas“ (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „BK grupė“ (toliau –

Organizatorius), įmonės kodas 210599550, registruotos buveinės adresas Pramonės pr. 4D,

LT-51329 Kaunas, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias Žaidimo „Didysis BK grupės 
žaidimas“ taisykles (toliau - Taisyklės).

2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai 
pranešęs internetiniame puslapyje www.bkgrupe.lt.

II. ŽAIDIMO DALYVIAI

3. Žaidime gali dalyvauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – Dalyviai).

4. Žaidime negali dalyvauti UAB „BK grupė“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi 
sutuoktiniai (sugyventiniai), vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, tėvai, įtėviai.

III. ŽAIDIMO TRUKMĖ

5. Žaidimo trukmė - nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. imtinai.

IV. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI

6. Žaidimo pasiūlymas - asmuo, įsigijęs prekių ne mažiau kaip už 2000,00 Eur + PVM vienoje iš UAB

„BK grupė“ įmonės valdomų fizinių parduotuvių ir (ar) internetinėje parduotuvėje bei sudaręs sutartį su 
UAB „BK grupė“ ir negrąžinęs (be svarbių priežasčių) prekių Organizatoriui dalyvauja Žaidime laimėti 
Žaidimo prizą.

7. Kiekvienas dalyvis: 1) įsigijęs prekių ne mažiau kaip už 2000,00 Eur + PVM 2) ir sudaręs pirkimo –

pardavimo sutartį su UAB „BK grupė“ gauna 1 (vieną) virtualų bilietą, atitinkamai prekių perkant už 
4000,00 Eur + PVM 2 (du) bilietus ir sekančiai. Bilietų skaičius žaidimo metu nėra ribojamas.

8. Neįvykdžius Taisyklių 7 p. nurodytų sąlygų asmuo Žaidime nedalyvauja.

9. Pateikdamas (-a) savo asmens duomenis Dalyvis sutinka ir patvirtina, kad UAB „BK grupė“ turi teisę 
rinkti ir tvarkyti Dalyvio pateiktus asmens duomenis su tikslu pateikti paslaugų pasiūlymus, informaciją 
apie vykdomą veiklą, naujienas, kvietimus į renginius, teirautis nuomonės apie suteiktas paslaugas. 
Atsisakę teikti savo asmens duomenis Dalyviai Žaidime nedalyvauja.

10. Registracijos metu Dalyvis  privalo pažymėti  langelį,  kuriame nurodyta „Žaidimo taisykles 
perskaičiau, su joms sutinku“. Atsisakius ir (ar) nepažymėjus nurodyto laukelio Dalyvis Žaidime 
nedalyvauja.

11. Dalyvaudami Žaidime Dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su Taisyklėmis, neprieštarauja ir sutinka 
besąlygiškai jų laikytis.

12. Organizatorius be papildomo atlygio ir atitinkamos sutarties turi teisę viešai skelbti laimėtoją (vardą ir 
pavardę) bei su laimėtoju iš anksto suderintą interviu tekstą ir nuotraukas.

13. Informacija apie Žaidimo eigą ir laimėtoją pateikiama interneto svetainėje www.bkgrupe.lt.

V. REGISTRACIJA

14. Žaidimo Dalyvis nuo pirmos sąskaitos faktūros išrašymo dienos, neatsižvelgiant į pirkimo sumą turi 
teisę registruoti pirkimo sąskaitą su tikslu pasiekus 2000,00 Eur sumą + PVM dalyvauti Žaidime.

15. Pirkimo sumos pliusuojasi,  Žaidimo eigoje pasiekus 2000,00 Eur + PVM gaunamas pirmasis bilietas 
ir sekančiai.

16. Žaidimo dalyvis privalo užregistruoti sąskaitą faktūrą adresu https://laimekskoda.bkgrupe.lt/.

17. Tinkama registracija laikoma tokia registracija, kurioje aiškiai nurodyta informacija apie Žaidimo dalyvį 
(vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, įmonės pav., PVM sąskaitos faktūros numeris).

18. Atlikus registraciją, Žaidimo dalyviui elektroniniu paštu išsiunčiamas automatinis pranešimas, kuriame 
nurodomas unikalus kodas.

http://www.bkgrupe.lt/
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19. Prisijungus (su unikaliu kodu) prie paskyros Žaidimo dalyvis savo elektroninėje paskyroje gali sekti 

informaciją apie: a) pirkimo sumą b) sąskaitų faktūrų kiekį ir kitą aktualią informaciją susijusią su 

Žaidimu. 

20. Unikalus kodas negali būti perduodamas tretiesiems asmenims nesusijusiems su asmeniu. Perdavus 

prisijungimus prie paskyros, Organizatorius neatsako ir neprisiima atsakomybės dėl duomenų žuvimo. 

21. Pasibaigus Žaidimui, Žaidimo virtualūs bilietai atspausdinami ir sudedami į dėžę. Žaidimo laimėtojas 

nustatomas burtų keliu.  

22. Bilieto (-ų) traukimas vyksta Žaidimą transliuojant tiesioginėje transliacijoje, stebint audito kompanijai. 

 

VI. PRIZAS 

 

23. Pagrindinis Žaidimo prizas - automobilis NX33L5 Škoda Octavia A8 Ambition 1,0 TSI 81 Kw MY2021 

su mechanine pavarų dėže. 

24. Pagrindinį prizą gali laimėti tik vienas Žaidimo dalyvis, kuris bus išrinktas burtų keliu 2021 m. spalio 8 

dieną. 

25. Paguodos prizas – miesto dviratis Kross (5 vnt.).  

26. Paguodos prizą gali laimėti penki Žaidimo laimėtojai, kurie bus išrinkti burtų keliu 2021 m. spalio 8 

dieną. 

27. Žaidimo dalyvis (-iai) apie laimėjimą informuojami kontaktiniu telefonu arba elektroniniu paštu ir 

paskelbiant informaciją viešojoje erdvėje (internetinėje svetainėje www.bkgrupe.lt, Facebook, 

Linkedin). 

28. Jeigu laimėtojas nesutinka su Žaidimo taisyklėmis (pvz., nesutinka su Žaidimu susijusiais tikslais leisti 

viešai skelbti vardo, pavardės), laikoma, kad Dalyvis atsisako dalyvauti žaidime. 

29. Žaidimo laimėtojas įsipareigoja ne trumpiau kaip vienerius metus laiko nuo nuosavybės teisės 

perleidimo dienos nepakeisti transporto priemonės prekinės išvaizdos t.y. naudoti transporto priemonę 

su BK grupė reklamine atributika. 

30. Organizatorius pasilieka teisę nušalinti Dalyvį nuo Žaidimo ir atsisakyti išduoti prizą, jei Dalyvis pažeidė 

šias Taisykles, arba su laimėtoju nepavyko susisiekti daugiau negu 5 kalendorines dienas nuo 

laimėjimo paskelbimo dienos.  

31. Prizo Laimėtojas su Organizatoriumi turi susisiekti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo 

asmeninės žinutės gavimo dienos. Jei Prizo Laimėtojas nesusisiekia su BK Grupė per šiame punkte 

nurodytą terminą, laikoma, kad Prizo Laimėtojas atsisakė priimti Prizą. Organizatorius turi teisę vietoje 

tokio asmens atsitiktine tvarka išrinkti kitą Prizo Laimėtoją. 

32. Nustačius nesąžiningus Dalyvių veiksmus Žaidime, Dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai Dalyviui 

pranešus asmenine žinute vienu iš pateiktų kontaktų. 

33. Žaidimo prizas Dalyviui įteikiamas atvykus Organizatoriaus nurodytu adresu. 

34. Prizo laimėtojas ir Organizatorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.469 str. 

1 d. įsipareigoja sudaryti notarinės formos dovanojimo sutartį. Prizas laimėtojui perduodamas tik  

sudarius notarinės formos sutartį bei pasirašant turto priėmimo - perdavimo aktą. 

35. Organizatorius ir laimėtojas įsipareigoja pasirašyti notarinės formos sutartį ne vėliau kaip per 1 mėnesį 

nuo sužinojimo apie laimėjimą dienos. Išlaidas susijusiąs su sutarties sudarymu apmoka 

Organizatorius. 

36. Gyventojų pajamų mokestį, jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už laimėtoją sumoka ir 

deklaruoja Organizatorius.  

37. Organizatorius pasilieka teisę pakeisti prizą į analogišką ne mažesnės vertės prizą, apie tai informavęs 

interneto puslapyje www.bkgrupe.lt , naujienlaiškiu arba trumpąja SMS žinute. 

38. Pagrindinis Žaidimo prizas gali būti keičiamas į piniginį ekvivalentą tik įspėjus Organizatorių raštu ne 

vėliau kaip per 5 dienas nuo Žaidimo laimėjimo paskelbimo dienos.  

39. Keičiant prizą į piniginį ekvivalentą taikomas 20% nuvertėjimas nuo automobilio vertės. 

 

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

40. Asmens duomenys, pateikti Žaidimo metu, bus tvarkomi tiek laiko, kiek yra būtina aukščiau 

nurodytiems tikslams pasiekti. Žaidime dalyvaujančio asmens duomenis taip pat gali tvarkyti 

tiesioginės rinkodaros tikslais, pastarajam su tuo sutikus. 

http://www.bkgrupe.lt/


41. BK Grupė gali pateikti informaciją Dalyviams apie žaidimus, kuriuose dalyvauja Dalyvis. Tokie 
informaciniai pranešimai nėra ir negali būti laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

42. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti BK grupė privatumo politikoje, esančioje 
adresu: https://bkgrupe.lt/lt/

VIII. KITOS SĄLYGOS

43. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.
44. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
45. Visi ginčai kylantys tarp Šalių yra sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti taikiai, visi nesutarimai

sprendžiami pagal Organizatoriaus buveinės vietą - Kauno miesto apylinkės teisme.

46. Žaidimo eigą fiksuoja ir stebi audito kompanija UAB „In salvo“.

https://bkgrupe.lt/lt/
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