
 
 

 
 

Laimės rato loterijos 

taisyklės 

 

 
1. Organizatorius: 

1.1. Paskolų palyginimo platforma UAB “Altero LT”, Įmonės kodas 304896733, A. Vienuolio g. 4, Viln ius, LT-
01104, info@altero.lt . 

2. Vieta: 
2.1. Lietuvos Respublika. 

3. Laikas: 
3.1. Loterija vyks nuo 2022 m. spalio 19 d.. iki 2022 m. lapkričio 15 d. 

4. Prizinis fondas: 

4.1. Keturi UAB Baltic Commerce dovanų čekiai, kurių kiekvieno vertė - 25,00 eurai. 

4.2. Keturios UAB Maxima LT dovanų kortelės, kurių kiekvieno vertė - 25,00 eurai. 

4.3. Keturios MB Lovein.dovanų kortelės, kurių kiekvienos vertė - 25,00 eurai. 

4.4. Keturios UAB East Island dovanų kortelės, kurių kiekvienos vertė - 25,00 eurai. 

4.5. Penkios UAB Gera Dovana dovanų kortelės, kurių kiekvienos vertė - 20,00 eurų. 

 

4.6. Didysis prizas yra 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) eurų , kurie bus pervesti į laimėtojo banko sąskaitą . 

 

 
5. Paskirstymo taisyklės: 

5.1. Atsidarius Laimės rato langui, dalyvis turės įvesti galiojantį savo elelktroninio pašto adresą ir savo 

telefono numerį. Vienas elektroninio pašto adresas ir telefono numeris gali dalyvauti vieną kartą visos 
loterijos vykdymo metu. 

 

5.2. Įvedęs elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, dalyvis turės galimybę laimėti prizą 
sukdamas Laimės ratą, kur Laimės rato rodyklė gali sustoti ties prizais. 

5.3. Laimės ratui sustojus, apie gautą prizą dalyvis bus informuotas čia pat, žaidimo lange, taip pat 
informacija apie prizo atsiėmimą bus išsiųsta nurodytu elektroniniu paštu.  

5.4. Jei dalyvis įves tą patį elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, Laimės ratas iš naujo išsuks 
dalyvio jau laimėtą prizą. 

5.5. Įvesdamas elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, dalyvis sutinka su : 
5.5.1. Laimės rato taisyklėmis. 

5.5.2. Elektroninio pašto adreso ir telefono numerio saugojimu UAB ‘’Altero LT’’ duomenų bazėje, 

susisiekimo dėl laimėjimo tikslu. Loterijos organizatorius dalyvio elektroninio pašto ir telefono numerio 
tretesiems asmenims neatskleidžia. 

5.6. Jei vis dėlto dalyvis negavo pranešimo apie laimėjimą savo elektroninio pašto adresu , būtina 1) patikrinti 
elekroninio pašto šlamšto aplanką, 2) pabandyti sukti Laimės ratą iš kitos interneto naršyklės ar kitu 
interneto ryšiu, 4) jei n iekas nepadeda, susisiekti su organ izatoriumi elektroniniu  paštu – info@altero.lt 

5.7. Laimės rato loterijoje gali dalyvauti asmenys sulaukę 18 metų. 

 
6. Didysis prizas: 
6.1. Didžiojo prizo laimėtojas bus atrinktas atsitiktine tvarka kompiuterine programa. 

mailto:info@altero.lt


6.2. Didžiojo prizo traukimas įvyks 2022 m. lapkričio 15d. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, kuris Laimės rate 
išsuko prizą “Didžioji loterija”, dalyvauja didžiojo prizo traukime. 

 
7. Laimėtojų informavimas: 
7.1. Laimėtojai bus paskelbti www.altero.lt puslapio naujienų skiltyje iki 2022 m. lapkričio 18 d. (imtinai). 
Laimėtojams bus išsiųsti elektroniniai laiškai ir bus susisiekta asmeniškai nurodytu telefono numeriu arba 

elektroninio pašto adresu. 

8. Prizų atsiėmimas: 
8.1. Dovanų čekiai bus išsiųsti laimėtojams elektroniniu paštu, o fizinės dovanų kortelės bus išsiųstos laimėtojų  
adresu. 
8.2. Dovanų kortelės nebebus išduodamos nuo 2022 m. lapkričio 16 d. 

8.3. Dovanų kortelės į grynaisius pinigus nekeičiamos.  
8.4. Už gautą piniginį prizą, gyventojų pajamų mokestį sumokės UAB “Altero LT”. 

 
9. Skundai ir jų nagrinėjimas: 

9.1. Jeigu Laimės rato dalyviai turi nusiskundimų dėl loterijos vykdymo, iki 2022 m. gruodžio 1 d. gali kreiptis į Altero 
biurą Viln iuje, A. Vienuolio g.4. Atsakymas į skundus bus pateiktas per 3 darbo dienas.  

10. Draudžiama dalyvauti: 

10.1. UAB “Altero LT” darbuotojai negali dalyvauti Laimės rato loterijoje. Jei ši taisyklė bus pažeista ir 

loterijos laimėtoju taps asmuo, neturintis teisės dalyvauti loterijoje, prizas bus traukiamas dar kartą.  

http://www.altero.lt/

