„Telia“ smulkiojo verslo Kalėdų žaidimo taisyklės
1. Žaidimo aprašymas
1.1. „Telia“ smulkiojo verslo segmento klientai, kurie įsigys ir pradės naudotis bent viena
• mobiliojo ryšio
• nešiojamo interneto
• biuro interneto (su šviesolaidinio, plačiajuosčio arba 4G interneto planais)
paslauga su 24 mėn. sutartimi arba
atnaujins bent vienos iš šių paslaugų sutartį naujam 24 mėn. laikotarpiui
laikotarpiu nuo 2020-11-18 iki 2020-12-27 imtinai (toliau – Paslaugų įsigijimo sąlygos), turės galimybę
laimėti vieną iš išmanios įrangos rinkinių biurui (iš viso 6 vnt.).
2. Žaidimo taisyklės:
2.1. Telia Lietuva, AB, (toliau – Telia) verslo klientų paslaugų pardavimo skatinimui skirto žaidimo „TELIA
verslo Kalėdų žaidimas“ (toliau – Žaidimas) dalyviai yra Telia verslo klientai, turintys iki 40 darbuotojų
(toliau – Dalyviai), kurie Žaidimo laikotarpiu įsigys ir pradės naudotis bent viena mobiliojo ryšio,
nešiojamo interneto arba biuro interneto paslauga su 24 mėn. sutartimi arba atnaujins bent vienos
iš šių paslaugų sutartį naujam 24 mėn. laikotarpiui, turės galimybę laimėti vieną iš išmanios įrangos
rinkinių biurui (iš viso 6 vnt.).
2.2. Žaidimo trukmė – nuo 2020-11-18 iki 2020-12-27 imtinai.
2.3. Žaidimo organizatorius yra Telia.
2.4. Žaidimo Dalyviais negali būti Telia Lietuva, AB, bei UAB „Partizanas“ darbuotojai, su Telia Lietuva,
AB, susijusios įmonės ir UAB „Partizanas“. Nustačius, kad toks asmuo ar įmonė kažkokiu būdu tapo
Žaidimo Dalyviu ir laimėjo prizą, asmuo arba įmonė netenka prizo.
2.5. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas.
2.6. Žaidimo Taisyklės ir visa informacija skelbiama interneto puslapyje
https://www.telia.lt/verslui/kaledos.
2.7. Telia pasilieka teisę keisti Žaidimo taisyklių sąlygas, prieš 3 dienas apie tai informavus interneto
tinklalapyje https://www.telia.lt/verslui/kaledos.
2.8. Telia be papildomo atlygio ir atitinkamos sutarties, turi teisę Žaidimo vykdymo tikslu, siekdama
užtikrinti Žaidimo skaidrumą, viešai skelbti laimėtoją, pvz., nurodyti laimėtojo pavadinimą arba vardą
ir pavardę.
2.9. Laimėtas Žaidimo prizas nekeičiamas į pinigus ar kitas vertybes.
3. Žaidimo prizas
3.1. Žaidimo prizas – išmanios įrangos biurui rinkinys (iš viso 6 vnt.), kurį sudaro: išmanusis telefonas
„iPhone 12“, „MacBook Air 13 Retina“ nešiojamasis kompiuteris, multifunkcinis spausdintuvas „HP
Color LaserJet Pro MFP“ ir „Epson EF-100 3LCD“ lazerinis projektorius.
3.2. Vienkartinį kompensacinį atlyginimą autoriams ir Gyventojų pajamų mokestį, jeigu tokie numatyti
pagal teisės aktus, už laimėtoją sumoka Telia.
4. Laimėtojo nustatymas ir Žaidimo prizo atsiėmimas
4.1. Laimėtojai nustatomi tokia tvarka:
4.1.1.kiekvieną antradienį per žaidimo laikotarpį, t. y. lapkričio 24 d., gruodžio 1 d., 8 d., 15 d., 22 d.
ir 29 d. visi Dalyviai, kurie Žaidimo metu įsigijo ir pradėjo naudotis bent viena mobiliojo ryšio,
nešiojamojo interneto arba biuro interneto paslauga su 24 mėn. sutartimi arba atnaujino bent
vienos iš šių paslaugų sutartį naujam 24 mėn. laikotarpiui, perkeliami į Excel bylą.
Pavyzdžiui:
• lapkričio 24 d. bus perkelti Dalyviai, kurie įsigijo ir pradėjo naudotis bent viena paslauga
su 24 mėn. sutartimi arba atnaujino bent vienos paslaugos sutartį 24 mėn. lapkričio
18–22 d.,
• gruodžio 1 d. bus perkelti klientai, kurie įsigijo ir pradėjo naudotis bent paslauga arba
atnaujino bent vienos paslaugos sutartį 24 mėn. lapkričio 23–29 d., ir t. t.
Iš į Excel bylą perkeltų Dalyvių, panaudojus Excel Randbetween funkciją, atsitiktine tvarka
išrenkama po 1 laimėtoją (iš viso 6 laimėtojai per Žaidimo laikotarpį), kuris gaus išmanios
įrangos rinkinį biurui.
4.1.2.Vienas Žaidimo Dalyvis gali laimėti tik vieną kartą per žaidimo laikotarpį.
4.2. Renkant laimėtojus, dalyvauja komisija, sudaryta iš 3 (trijų) asmenų – Telia Verslo klientų Smulkaus
verslo segmentų valdymo komandos darbuotojų.
4.3. Laimėtojas informuojamas telefonu per 3 d. d. ir susitariama dėl prizo pristatymo. Jei nepavyksta
prisiskambinti per 3 bandymus, renkamas kitas laimėtojas.

4.4. Susisiekus su laimėtoju, jam primenamos Žaidimo taisyklės. Jei laimėtojas su Žaidimo taisyklėmis
nesutinka (pvz., nesutinka su Žaidimu susijusiais tikslais leisti viešai skelbti laimėtojo įmonės
pavadinimą, nesutinka su laimėtojų fotonuotraukų ir video medžiagos fiksavimu ir skelbimu ir kt.), jis
informuojamas apie tai, kad negali būti išrinktas laimėtoju ir renkamas kitas laimėtojas.
4.5. Telia perduoda laimėtojo duomenis agentūrai UAB „Partizanas“, kuri telefonu informuoja laimėtoją
apie laimėjimą ir pristato prizą laimėtojo nurodytu adresu. Prizo priėmimo-perdavimo metu
pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas ir dovanojimo sutartis.
4.6. Laimėtojas Žaidimo prizą turi atsiimti per 14 dienų nuo skambučio su informacija apie laimėjimą.
4.7. Telia pasilieka teisę nušalinti Dalyvius nuo Žaidimo ir / arba atsisakyti išduoti Žaidimo prizą, jei
Dalyvis pažeidė šias Taisykles arba su laimėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių
nuo Telia.

