
Taisyklės 
Degalinių tinklo „ORLEN” 

Akcijos „5=6” 
TAISYKLĖS 

1.  Norint dalyvauti akcijoje, reikia bet kurioje ORLEN degalinėje įsigyti bet kurios rūšies (Hot dog, Kabanos, Bacon, 
Chorizo & Cheese, Mega hot dog, Mega Kabanos) dešrainį, už kurį Jums bus duotas akcijos kuponas ir uždėtas 
akcijos antspaudukas. Surinkus ir į akcijos kuponą uždėjus 5 akcijos antspaudukus, bei pateikus  degalinės 
darbuotojui, šeštuoju pasirinktos rūšies dešrainiu vaišinsitės nemokamai. Žaidimas organizuojamas ir vykdomas 
tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

  
AKCIJOS PRIZAI IR MECHANIZMAS 
2. Akcijos prizai yra pasirinktos rūšies – Hot dog, Kabanos, Bacon, Chorizo & Cheese, Mega hot dog, Mega Kabanos 
dešrainiai. 

3. Akcijos metu, t.y., nuo 2017.06.02 iki 2017.12.31, kiekvieną kartą pirkdami bet kurios rūšies dešrainį, bus 
uždėtas akcijos antspaudukas. Surinkus penkis akcijos antspaudukus, ir pateikus degalinės darbuotojui, šeštuoju 
pasirinktos rūšies dešrainiu galėsite vaišintis nemokamai. 

4. 5 (penki) akcijos kupone uždėti akcijos antspaudukai keičiami į 1 (vieną) pasirinktos rūšies dešrainį. Atsiimant 
nemokamą dešrainį, akcijos kuponas su uždėtais penkiais akcijos antspaudukais privaloma negrąžintinai įteikti 
degalinės darbuotojui. 

5. Akcijoje dalyvauja tik 2017.06.02 – 2017.12.31 periodu už nupirktus dešrainius uždėti akcijos antspaudukai bei 
kuponai. 

  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

6. Žaidimo pradžia – 2017 m. birželio 02d., o pabaiga – 2017 m.  gruodžio 31 d. 
7. Vieno asmens surinktų akcijos antspauduką skaičius neribojamas. 
8. Žaidimo organizatoriai neatsako ir nepriima pretenzijų, jei kupone nėra uždėta reikiamų 5 vnt. skaičiaus akcijos 

antspaudukų, kuponai arba antspaudukai yra padirbti arba neatitinka šių taisyklių 5 punkte numatytų nuostatų. 
9. Visus su žaidimu susijusius skundus (įskaitant, bet neapsiribojant, skundus, susijusius su prizų teikimo tvarka) 

dalyviai turi pateikti raštu adresu AB „Ventus – Nafta“, J. Jasinskio 16B, 03163, Vilnius. 
10. Dalyvaudami Žaidime, jo dalyviai sutinka laikytis ir būti įpareigoti šių Taisyklių reikalavimų bei Organizatoriaus 

sprendimų, kurie yra galutiniai visais su Žaidimu susijusiais klausimais. Prizai dalyviams bus teikiami tik tuo 
atveju, jei jų veiksmai visiškai atitiks Taisykles. 

11. Prizai į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiami. Už nepanaudotus Prizus dalyviams nėra atlyginama. 
12. Žaidime negali dalyvauti AB „Ventus – Nafta” darbuotojai bei jų šeimų nariai. 



 

 
  
  
  

 


