
Žaidimas Steyr Mannlicher HS .460 šautuvui, mėsos maišytuvui, 

mobiliam plautuvui ar lauko virtuvei laimėti 
 

Žaidimo taisyklės 
 

Žaidimo organizatorius: 

UAB „Oksalis“ 

 

Žaidimą stebi ir prižiūri: 

Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“ 

 

Žaidimo prizas: 

Steyr Mannlicher HS .460 šautuvas, mėsos maišytuvas, mobilus plautuvas, lauko virtuvė. 

 

Prizų vertė: Steyr Mannlicher HS .460 šautuvas - 6500 EUR, mėsos maišytuvas – 159 EUR, 

mobilus plautuvas – 180 EUR, lauko virtuvė – 118 EUR. 

 

Žaidimo laikotarpis: 

2018.03.23 -2018.03.25, su galimybe laikotarpį pratęsti. 

 

Žaidimo taisyklės: 

1. Pirkdami specialų atviruką Hunting Horn Show 2018 parodos metu Oksalis stende 

2018.03.23 -2018.03.25 dienomis arba parduotuvėje Oksalis nuo 2018.03.26 d. dalyvaujate 

žaidime. 

2. Išleista atvirukų: Steyr Mannlicher HS .460 šautuvas – 130 vnt., mėsos maišytuvas – 60 

vnt., mobilus plautuvas – 60 vnt., lauko virtuvė – 60 vnt. Atviruko kaina: Steyr Mannlicher 

HS .460 šautuvas – 50 EUR, mėsos maišytuvas – 3 EUR, mobilus plautuvas – 3 EUR, lauko 

virtuvė – 2 EUR. Jokios nuolaidos perkant atvirukus nėra taikomos. 

3. Atvirukas yra iš 2 dalių, su perforuota juostele, skirta padalinti jį į 2 dalis. Abi atviruko 

dalys turi vienodus unikalius numerius. Atvirukas su unikaliu numeriu lieka pirkėjui, o 

nuplėšiama šaknelė su tokiu pačiu unikaliu numeriu metama į holografiniu lipduku 

užklijuotą urną. 

4. Atvirukų kiekis, kurį gali pirkti vienas pirkėjas, yra neribojamas. 

5. Kiekvieno žaidimo pabaiga skelbiama tą dieną, kai yra parduotas paskutinis kiekvieno prizo 

atvirukas. 

 

Informacija apie parduotus atvirukus ir nugalėtojo išaiškinimas: 

1. Nuo žaidimo pradžios, t.y. nuo 2018.03.23, internetiniame puslapyje www.oksalis.lt yra 

skelbiama informacija apie vykstantį žaidimą, prizo aprašymas.  

2. Kai bus parduoti visi atvirukai – www.oksalis.lt bus paskelbta žaidimo pabaiga. 

3. Per 14 kalendorinių dienų nuo žaidimo pabaigos, žaidimo organizatorius UAB „Oksalis“ 

organizuoja laimėtojų išaiškinimą, o Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“ stebi žaidimo 

laimėtojų išaiškinimą ir patvirtina, kad laimėtojai išaiškinti teisingai laikantis žaidimo 

organizavimo taisyklių. 

4. Žaidimo urna yra laikoma  Hunting Horn Show 2018 parodoje, Oksalis stende 2018.03.23 -

2018.03.25 dienomis ir jeigu žaidimas pratęsiamas, nuo 2018.03.26 d. Oksalio parduotuvėje 

Kalvarijų g. 21, Vilniuje. Laimėtojų nustatymo vieta - Kalvarijų g. 21, Vilnius. Laimėtojų 

išaiškinimo dieną UAB „Oksalis“ atsakingi darbuotojai stebint audito kompanijos atstovams 

ar nepažeista urna, atidaro urną, išdalina atvirukus pagal prizus į atskiras talpas ir 
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nešališkam žmogui, t.y. ne UAB „Oksalis“ ir ne Apskaitos ir kontrolės „UAB „Auditas“ 

darbuotojui leidžia ištraukti nugalėtojus. 

5. Nugalėtojų laimingieji numeriai yra skelbiami UAB „Oksalis“ internetinėje svetainėje. 

www.oksalis.lt – vienintelis laimingojo kupono paskelbimo šaltinis, atskirai ir niekur 

jokia papildoma informacija nebus skelbiama. 

6. Paskelbus nugalėtojus www.oksalis.lt, jie turi 7 kalendorines dienas susisiekti su UAB 

„Oksalis“ administracija elektroniniu paštu gaile@oksalis.lt, nurodant vardą, pavardę ir 

šaknelės numerį, arba kreiptis į parduotuvę Oksalis Vilniuje, turint laimingojo kupono 

šaknelę bei asmens dokumentą. Pardavėjas raštiška laisvos formos sutartimi užfiksuoja 

laimėtojo buvimo faktą – sutartį pasirašo UAB „Oksalis“ parduotuvės atstovas ir laimėtojas 

(-ja). 

7. UAB „Oksalis“, per 14 k.d. nuo laimėtojų elektroninio laiško datos arba parduotuvėje 

pasirašytos sutarties datos, pristato laimėtą prizą. Prizas turi būti tos pačios komplektacijos 

kaip nurodyta žaidimo aprašyme ir atsiimtas Vilniaus parduotuvėje. 

8. Prizui atsiimti laimėtojai turi 45 kalendorines dienas. 

9. Esant tokiai situacijai, kad per 7 kalendorines dienas nuo nugalėtojų paskelbimo internete, 

nugalėtojai neatsiranda, UAB „Oksalis“, prižiūrint apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“, 

organizuoja naujų nugalėtojų išaiškinimą. Naujieji laimėtojai skelbiami ir turi susisiekti su 

UAB „Oksalis“ pagal pradinę tvarką, nurodytą šių taisyklių 4 ir 5 punktuose. Papildomi 

naujų nugalėtojų išaiškinimai organizuojami tol, kol pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką 

atsiranda galutiniai nugalėtojai. 

10. Atsiimant prizus parduotuvėje, nugalėtojai turi pateikti: asmens dokumentą ir žaidimo 

kupono laimingosios šaknelės originalą laimėjus mėsos maišytuvą, mobilųjį plautuvą ar 

lauko virtuvę, arba asmens dokumentą, policijos išduotą galiojantį leidimą laikyti (nešioti) 

ginklus bei žaidimo kupono laimingosios šaknelės originalą laimėjus Steyr Mannlicher HS 

.460 šautuvą. 

 

Papildomos sąlygos: 

 

1. Viso žaidimo metu šių taisyklių laikymąsi, informacijos tikslingumą bei nugalėtojų 

išaiškinimo sąžiningumą prižiūri Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“. 

2. Prizas į pinigus nėra keičiamas. 

3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Oksalis“ ir Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“ 

darbuotojai, bei jų šeimos nariai. 

4. Telefonas pasiteiravimui: 865476226, Gailė Eglė Skardžiūtė arba elektroniniu paštu 

gaile@oksalis.lt  

 

 

 

 

Žaidimo taisykles tvirtinu: 

UAB „Oksalis“ direktorius 

Gytis Misiukevičius 
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