
Reklaminio BOSO žaidimo „Atrask prizus pakelyje“ 

 TAISYKLĖS 

2018-05-01 – 2018-12-31 

 

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS 

1.1. Prekių platintojas, Žaidimo organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra UAB „Daisena“, įmonės kodas 

134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“. 

 

2. ŽAIDIMO VIETA 

2.1. Žaidimo vykdymo vietos yra prekybos vietos, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo 

produktais.   

 

3. ŽAIDIMO DALYVIAI 

3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos 

Respublikoje, ir Žaidimo laikotarpiu  įsigiję bet kuriuos BOSO produktus (produktų sąrašas 1 Priede) 

pažymėtus žaidimo juostele (toliau Žaidimo produktus). 

3.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su DAISENA, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais. 

 

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ IR TIKSLAS 

4.1. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. gegužės 1 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2018 m. gruodžio 31 d. (paskutinė 

Žaidimo diena).   

4.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau dalyvavimas 

Žaidime galimas tik Žaidimo vyksmo metu.   

4.3. Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo BOSO produktų žinomumą. 

 

5. PRIZŲ FONDAS 

5.1. 20,00 Eur (dvidešimt eurų, 00 ct) vertės dovanų kuponas MAKALIAUS („TravelDeals LT“, UAB) 

paslaugoms įsigyti – 100 prizų, kiekvieno vertė – 20,00 Eur (dvidešimt eurų, 00 ct). 

5.2. 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų, 00 ct) vertės dovanų kuponas MAKALIAUS („TravelDeals LT“, UAB) 

paslaugoms įsigyti – 30 prizų, kiekvieno vertė – 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų, 00 ct). 

5.3. 100,00 Eur (šimtas eurų, 00 ct) vertės dovanų kuponas MAKALIAUS („TravelDeals LT“, UAB) 

paslaugoms įsigyti – 10 prizų, kiekvieno vertė – 100,00 Eur (penkiasdešimt eurų, 00 ct). 

5.4. BOSO produkcijos ir atributikos rinkinius – 50 prizų, kuriuos sudaro 3 pakuotės BOSO ŽEMĖS rieš. 

XXL, 240g ir marškinėliai su BOSO logotipu – kiekvieno vertė 20,05 Eur (dvidešimt Eur 05 ct) (su 

PVM). 

5.5. BOSO produkcijos rinkinius – 100 (šimtas) prizų, kuriuos sudaro 5 pakuotės BOSO ŽEMĖS rieš. XXL, 

240g, kiekvieno vertė 7,95 Eur (septyni Eur 95 ct) (su PVM). 

 

 

 



6. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 

punkte aptartas sąlygas, Žaidimo metu įsigyti Žaidimo produktą ir jame ieškoti Žaidimo kupono.  

6.2. Papildoma registracija norint dalyvauti Žaidime nereikalinga.   

6.3. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną 

Žaidimo produktą.  

6.4. Norint gauti prizą, reikės pateikti rasto Žaidimo kupono patvirtinančio laimėjimą kodą ir kopiją. 

6.5. Jei prizo laimėtojas negali pateikti kupono patvirtinančio laimėjimą prizas nebus išduotas. 

 

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS 

7.1. Laimėtojai radę Žaidimo kuponą patvirtinantį 5.1-5.3 punkte nurodyto prizo laimėjimą, turi teisę savo 

nuožiūra pasirinkti ir įsigyti MAKALIAUS („TravelDeals LT“, UAB)  teikiamų paslaugų Žaidimo 

kupone nurodytai sumai svetainėse http://www.makalius.lt arba http://www.makaliauslietuva.lt ar atvykę į 

įmonės kelionių studiją (adresus galima rasti http://www.makalius.lt/kontaktai/) iki 2018.12.31. Žaidimo 

kupono panaudojimo sąlygos www.makalius.lt/dovanu-kuponai/. Kilus klausimams skambinti tel. (8 639) 

96 444 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00 val.). Kitu laiku rašyti el. pašto laišką labas@makalius.lt. 

7.2. Laimėtojai norintys gauti 5.4-5.5 punkte nurodytus prizus, radę laimėjimą patvirtinantį Žaidimo kuponą 

turi registruoti Žaidimo kupono kodą tinklapyje www.boso.lt/zaidimas/registracija ir pateikti rasto kupono 

kopiją iki 2018.12.31. Jei laimėtojas neužregistruos Žaidimo kupono kodo ir nepateiks rasto kupono 

kopijos per minėtą terminą, neteks teisės į prizą. Laimėtojai, norintys atsiimti laimėtus produkcijos ir 

atributikos rinkinius patys, gali atvykti į Žaidimo Organizatoriaus buveinę Sandraugos str. 23, Kaunas, 

susiderinę atvykimo laiką. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Žaidimo Organizatoriaus 

sąskaita. 

7.3. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.  

7.4. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  

7.5. Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo 

dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

 

8.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

8.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2019 m. sausio 30 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima 

pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu Sandraugos str. 23, LT-52119 Kaunas, tel. 8 613 20226 , el. 

paštas zaidimai@daisena.lt.  

8.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, 

skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.    

 

9. DUOMENŲ TVARKYMAS 

9.1. Kai Žaidimo vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Žaidimo Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo 

duomenys (pvz. vardas, pavardė, adresas, kontaktinis tel. nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis 

Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl 

http://www.makalius.lt/
http://www.makaliauslietuva.lt/
http://www.makalius.lt/kontaktai/
http://www.makalius.lt/dovanu-kuponai/
mailto:labas@makalius.lt


prizo atsiėmimo. Neteisingai ir/ar nepilnai pateikti asmens duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikusio 

asmens laimėjimas bus anuliuojamas. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus 

duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą. 

9.2. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus 

duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo 

pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir 

normatyvinių aktų reikalavimus ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po žaidimo pabaigos ir prizų 

perdavimo. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims 

gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas žaidimo organizatoriui 

raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais  jo asmens duomenimis ir kaip jie 

yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus 

tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo 

duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti 

žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą. 

9.3. Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka žaidimo organizatorius. 

 

10.   PAPILDOMA INFORMACIJA 

10.1. Organizatorius neatsako už Lietuvos pašto padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pristatant laimėtojams prizus. 

10.2. Organizatorius pasilieka teisę jas keisti žaidimo eigoje. Esant žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos 

leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.boso.lt internetinėje 

svetainėje paskelbtos žaidimo taisyklės. 

10.3. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos 

poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.boso.lt. 

10.4. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 613 20226  ar el. paštu 

zaidimai@daisena.lt. 
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1 Priedas 

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas 

Produktas Barkodas 

Skrud. - sūd. BOSO ŽEMĖS rieš., 80 g 4771632084282 

Skrud. - sūd. BOSO ŽEMĖS rieš., 150 g 4771632084497 

Skrud. - sūd. BOSO ŽEMĖS rieš. XXL, 240g 4771632311425 

Skrud. - sūd. BOSO PISTACIJOS SNACK, 60 g 4771632084213 

Skrud. - sūd. BOSO PISTACIJOS SNACK, 100 g 4771632084480 

Skrud. - sūd. BOSO PISTACIJOS SNACK XXL, 200 g 4771632311418 

Skrud. margos SAULĖGR. BOSO SNACK, 150g 4771632087122 

Skrud. BOSO SAULĖGR. SNACK su priesk.,150g 4771632190884 

Skrud. BOSO SAULĖGR. SNACK su druska,150g 4771632087351 

Skrudintos MOLIŪGŲ SĖKLOS BOSO SNACK, 50 g 4771632084329 

Skrudintos MOLIŪGŲ SĖKLOS BOSO SNACK, 150 g 4771632084336 

Skrudintos MOLIŪGŲ SĖKLOS BOSO SNACK, 150 g(10vnt) 4771632084336 

CHEESE & ONION sk. BOSO XXL žemės rieš., 215 g 4771632310152 

SOUR CREAM & ONION sk. BOSO XXL žemės rieš., 215g 4771632310169 

PAPRIKA sk. BOSO XXL žemės rieš., 215 g 4771632310251 

TOMATO sk. BOSO XXL žemės rieš., 215 g 4771632311302 

GARLIC BREAD sk. BOSO XXL žemės rieš., 190 g 4771632311852 

ITALIAN CHEESE sk. BOSO XXL žemės rieš., 190 g 4771632311845 

SOUR CREAM & ONION sk. BOSO XXL žemės rieš., 190g 4771632311944 

Honey Mustard sk. BOSO XXL žemės rieš., 190 g 4771632312064 

BOSO BEER MIX  riešutų ir kukurūzų miš., 110g 4771632310800 

 


