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1. PREAMBULĖ
1.1. Remdamasi 2005 m. balandžio 15 d. išduota licencija Nr. 000004, Uždaroji akcinė bendrovė
„Žalgirio loto“, įmonės kodas 121744779 (toliau tekste – „Bendrovė“), turi teisę organizuoti
didžiąsias loterijas pagal 2003 m. liepos 1 d. LR Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 (toliau tekste –
„Loterijų įstatymas“) reikalavimus.
1.2. Bendrovė organizuoja ir vykdo didžiąją skaitmeninę loteriją, kuri pagal taikomą bilietų
platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją yra priskiriama prie
telefoninio ryšio loterijos (toliau tekste – „Loterija“).
1.3. Loterijos organizavimo vieta – visa Lietuvos Respublikos teritorija.
1.4. Loterijos pavadinimas – Loterija „Nacionalinė loterija“ .
1.5. Bendrovės buveinės adresas: Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius. Bendrovės telefono numeris
yra 8 (5) 2450077.
2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Loterijos taisyklėse vartojamos sąvokos, parašytos iš didžiosios raidės, atitinka žemiau nurodytas
reikšmes.
2.1. Internetinė svetainė – Bendrovės ar Bendrovės pasirinktos įmonės valdoma internetinė
svetainė, esanti ar pasiekiama per adresą www.nacionalineloterija.lt.
2.2. Kompiuterinė duomenų bazė – centrinė elektroninė duomenų saugykla, esanti Bendrovės
arba kito asmens, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi duomenų saugyklos paslaugų, techninės įrangos
nuomos, aptarnavimo paslaugų teikimo sutartis, turimoje kompiuterinėje įrangoje.
2.3. Taisyklės – šios Loterijos taisyklės.
2.4. Bilietas – identifikuojamas įrašas Kompiuterinėje duomenų bazėje, patvirtinantis žaidėjo
dalyvavimą Loterijoje. Bilietas dalyvauja tik tame tiraže, į kurį yra registruotas.
2.5. Kortelė – popierinis lapelis, ant kurio atspausdinti Deriniai, Kortelės numeris brūkšniniu
kodu, paaiškinanti informacija - kaip įsigyti Bilietą, kaip atsiimti Laimėjimą.
2.6. Žaidimo skaičiai – nesikartojantys skaičiai nuo 1 iki 90. Vienženklio skaičiaus priekyje gali
būti rašomas 0.
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2.7. Dešimtukas – dešimt Žaidimo skaičių: nuo 1 iki 10; nuo 11 iki 20; nuo 21 iki 30; nuo 31 iki
40; nuo 41 iki 50; nuo 51 iki 60; nuo 61 iki 70; nuo 71 iki 80; nuo 81 iki 90.
2.8. Deriniai – Derinys A, Derinys B ir Derinys C.
2.9. Derinys A – pagal Taisykles (punktai: 5.8.1, 5.8.2) žaidėjo pasirinkti arba Kompiuterinės
duomenų bazės parinkti 5 (penki) Žaidimo skaičiai Biliete, kuriems savo reikšme sutapus su to
tiražo, į kurį yra registruotas Bilietas, Tiražo skaičiais – laimimas Laimėjimas A (punktas 7.3).
2.10. Derinys B – pagal Taisykles (punktai: 5.8.1, 5.8.3) žaidėjo pasirinkti arba Kompiuterinės
duomenų bazės parinkti 10 (dešimt) Žaidimo skaičių Biliete, kuriems savo reikšme sutapus su to
tiražo, į kurį yra registruotas Bilietas, Tiražo skaičiais – laimimas Laimėjimas B (punktas 7.3).
2.11. Derinys C – pagal Taisykles (punktai: 5.8.1, 5.8.4) žaidėjo pasirinkti arba Kompiuterinės
duomenų bazės parinkti 15 (penkiolika) Žaidimo skaičių Biliete, kuriems savo reikšme sutapus su
to tiražo, į kurį yra registruotas Bilietas, Tiražo skaičiais – laimimas Laimėjimas C (punktas 7.3).
2.12. Tiražo skaičiai – visi konkrečiame tiraže Kamuoliukų traukimo įranga (arba pagal 4.5
punktą) ištraukti Žaidimo skaičiai. Konkrečiame tiraže traukiamų Tiražo skaičių kiekis yra
nustatytas Taisyklėse (punktas 4.4).
2.13. Kamuoliukų traukimo įranga – Loterijos tiraže naudojamas kamuoliukų maišymo oru ir
traukimo įrenginys, kurio modelis yra „3100BL“ ir kuris skirtas Tiražo skaičiams ištraukti.
Kamuoliukų yra tiek, kiek yra Žaidimo skaičių. Ant vieno kamuoliuko užrašytas tik vienas iš
Žaidimo skaičių.
2.14. Bilieto patikrinimo numeris – mobilaus telefono numeris, iš kurio buvo skambinta ar buvo
rašyta trumpoji žinutė (SMS) perkant Loterijos Bilietą.
2.15. Laimėjimas – Taisyklėse (punktuose 7.3, 7.7) nustatytas piniginis arba daiktinis laimėjimas,
kurį laimi žaidėjas, turintis laiminčio Bilieto išrašą.
2.16. Laimėjimų išmokėjimo (išdavimo) vieta – Bendrovės buveinė, esanti adresu Švitrigailos g.
11F, 03228 Vilnius.
2.17. Žaidėjo sąskaita – žaidėjui Bendrovės apskaitos sistemoje atidaroma Žaidėjo sąskaita,
kurioje apskaitomos žaidėjui priklausančios ir žaidėjo disponuojamos lėšos, saugomi žaidėjo
nupirktų Loterijos Bilietų išrašai.
2.18. Priežiūros institucija – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos.
2.19. Tiražo laimėjimų fondas – tiraže laimėjusiems Bilietams skiriamų Laimėjimų suma.
2.20. Aukso skrynia – Taisyklių (šio punkto ir punktų 7.3, 7.6, 7.7) nustatyta tvarka kaupiama ir
naudojama pinigų suma. Sukaupta pinigų suma pasibaigus pirmam Periodui yra lygi 32,5% per
pirmą Periodą išplatintų Bilietų nominalios vertės. Nuo antrojo Periodo sukaupta pinigų suma
apskaičiuojama taip – iš 50% nuo Loterijos pradžios iki paskutinio pasibaigusio Periodo pradžios
išplatintų Bilietų nominalios vertės atimami visi iki paskutinio pasibaigusio Periodo laimėti
Laimėjimai ir pridedama 32,5% nuo per paskutinį pasibaigusį Periodą išplatintų Bilietų nominalios
vertės.
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2.21. Periodas – tai 7 (septynių) parų (arba ilgesnis, iki 14 parų) Loterijos Bilietų platinimo
laikotarpis, po kurio ne vėliau kaip per 6 paras vykdomas tiražas ir nustatomi Loterijoje laimėję
Bilietai. Periodo pradžia yra viešai Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų
nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos savaitės dienos 00:00:00, o
pabaiga – viešai Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose
visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos savaitės dienos 23:59:59. Konkretus laikas
nustatomas Bendrovės vadovo ar jo įgaliotas asmens įsakymu neviršijant nustatytų ribų. Periodai
nepersidengia.
2.22. Kvietimas – atsitiktinių skaičių generatoriumi atsitiktine tvarka pagal Bilieto numerį atrinktas
Bilietas, suteikiantis Žaidėjui galimybę laimėti papildomų Laimėjimų televizijos žaidime pagal 4.12
punktą.
3. LOTERIJOS ESMĖ
Loterijos Bilietai per Periodą platinami bent vienu iš šių būdų, apie kuriuos paskelbiama Interneto
svetainėje, Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse:
1) paskambinus mobiliuoju telefonu, kaip nustatyta Taisyklių 4.1.1 punkte;
2) išsiuntus trumpąją žinutę (SMS), kaip nustatyta Taisyklių 4.1.2 punkte;
3) interneto ryšiu, kaip nustatyta Taisyklių 4.1.3 punkte;
4) netiesioginiu ryšiu, kaip nustatyta Taisyklių 4.1.4 punkte.
Visi nupirkti Bilietai registruojami Kompiuterinėje duomenų bazėje. Pasibaigus Periodui ne vėliau
kaip per 6 paras vykdomas tiražas (kaip nustatyta Taisyklių 4.2-4.5 punktuose) ir nustatomi
Loterijoje laimėję Bilietai. Tiražo rezultatai paskelbiami Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos
Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse. Dėl Laimėjimų
atsiėmimo laimėję žaidėjai turi kreiptis į Laimėjimų išmokėjimo (išdavimo) vietą per Taisyklėse
(skyriuje 11) nurodytą terminą. Pasibaigus vienam Periodui, iš karto prasideda kitas Periodas.
4. BILIETŲ ĮSIGIJIMO BŪDAI, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMO TVARKA
4.1. Bilietų galima įsigyti žemiau nurodytais būdais, apie kuriuos skelbiama viešai Internetinėje
svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo
priemonėse:
4.1.1. paskambinus mobiliuoju telefonu. Žaidėjas skambina Bendrovės nurodytu telefono
numeriu, viešai paskelbtu Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų
nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse. Žaidėjai gali skambinti visą parą. Sėkmingai
prisiskambinęs nurodytu numeriu žaidėjas turi išklausyti balso pranešimą. Vienu skambučiu galima
įsigyti tik vieną Bilietą. Bilietas bus su Kompiuterinės duomenų bazės pagal Taisyklių punktą 5.8
atsitiktinai Bilieto pirkimo momentu parinktais Deriniais. Žaidėjo skambučių skaičius neribojamas.
Jei žaidėjo mobilaus telefono sąskaitoje pakanka pinigų Bilietui apmokėti, žaidėjo nupirktas Bilietas
registruojamas Kompiuterinėje duomenų bazėje, sukuriant identifikuojamą įrašą ir priskiriamas
artimiausiu metu vykdomam tiražui. Žaidėjui Bilieto išrašas išsiunčiamas nemokama trumpąja
žinute (SMS) ir šiuo mobiliojo telefono numeriu gali būti teikiama su Loterija susijusi informacija
(pvz.: informacija apie Laimėjimus ir pan.). Atsisakyti šios informacijos žaidėjas gali kreipęsis į
Bendrovę laišku, adresu Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius, Bendrovės telefono numeriu 8 (5)
2450077 (skambinti), el. paštu info@lottofix.eu ar tiesiogiai, atvykęs į Bendrovės buveinę, ir
nurodęs mobilaus telefono numerį. Siunčiamos informacijos atsisakymas yra nemokamas. Visas
informacines žaidėjui siunčiamas trumpąsias žinutes (SMS) apmoka Bendrovė. Informacijos
pristatymas trumpąja žinute (SMS) nepriklauso nuo Bendrovės, todėl Bendrovė negali būti laikoma
atsakinga už nesavalaikį informacijos pranešimą arba nepranešimą dėl nuo Bendrovės
nepriklausančių priežasčių. Pasitikslinti rūpimą informaciją žaidėjas gali kreipęsis į Bendrovę
laišku, adresu Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius, Bendrovės telefono numeriu 8 (5) 2450077
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(skambinti), el. paštu info@lottofix.eu ar tiesiogiai, atvykęs į Bendrovės buveinę. Visi skambučiu
perkami bilietai dalyvauja tik viename artimiausiame tiraže.
4.1.2. išsiuntus trumpąją žinutę (SMS). Žaidėjas trumpąją žinutę (SMS) siunčia Bendrovės
nurodytu telefono numeriu, viešai paskelbtu Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos
įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse. Trumpąsias žinutes (SMS) galima
siųsti visą parą. Jei žaidėjas pageidauja, jis gali pats pasirinkti Derinius, nurodęs juos trumpojoje
žinutėje (SMS). Jei žaidėjas nenurodo Derinių, arba juos nurodo klaidingai (ne pagal punktą 5.8),
tuomet Bilietas bus su Kompiuterinės duomenų bazės pagal Taisyklių punktą 5.8 atsitiktinai Bilieto
pirkimo momentu parinktais Deriniais. Viena trumpąja žinute (SMS) galima įsigyti tik vieną
Bilietą. Žaidėjo siunčiamų trumpųjų žinučių (SMS) skaičius neribojamas. Jei žaidėjo mobilaus
telefono sąskaitoje pakanka pinigų Bilietui apmokėti, žaidėjo nupirktas Bilietas registruojamas
Kompiuterinėje duomenų bazėje, sukuriant identifikuojamą įrašą ir priskiriamas artimiausiu metu
vykdomam tiražui. Žaidėjui Bilieto išrašas išsiunčiamas nemokama trumpąja žinute (SMS) ir šiuo
mobiliojo telefono numeriu gali būti teikiama su Loterija susijusi informacija (pvz.: informacija
apie Laimėjimus ir pan.). Atsisakyti šios informacijos žaidėjas gali kreipęsis į Bendrovę laišku,
adresu Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius, Bendrovės telefono numeriu 8 (5) 2450077 (skambinti),
el. paštu info@lottofix.eu ar tiesiogiai, atvykęs į Bendrovės buveinę, ir nurodęs mobilaus telefono
numerį. Siunčiamos informacijos atsisakymas yra nemokamas. Visas informacines žaidėjui
siunčiamas trumpąsias žinutes (SMS) apmoka Bendrovė. Informacijos pristatymas trumpąja žinute
(SMS) nepriklauso nuo Bendrovės, todėl Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už nesavalaikį
informacijos pranešimą arba nepranešimą dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių.
Pasitikslinti rūpimą informaciją žaidėjas gali kreipęsis į Bendrovę laišku, adresu Švitrigailos g. 11F,
03228 Vilnius, Bendrovės telefono numeriu 8 (5) 2450077 (skambinti), el. paštu info@lottofix.eu ar
tiesiogiai, atvykęs į Bendrovės buveinę. Visi SMS žinute perkami bilietai dalyvauja tik viename
artimiausiame tiraže.
4.1.3. perkant internetu. Žaidėjai apie Internetinę svetainę, kurioje galima įsigyti Bilietų, bus
informuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse
(pagal galimybes: respublikinėje spaudoje, radijuje, televizijoje, skrajutėse ir pan.). Žaidėjas,
užsiregistravęs Internetinėje svetainėje ir savo Žaidėjo sąskaitoje turintis pakankamai lėšų, gali
pirkti Loterijos Bilietų internetu. Bilietus galima pirkti visą parą. Jei žaidėjas pageidauja, jis gali
pats pasirinkti Derinius, užpildęs Internetinėje svetainėje pateiktą formą (pavyzdys pateiktas 1
priedo 4 punkte), arba Derinius atsitiktinai gali parinkti Kompiuterinė duomenų bazė žaidėjui
paspaudus mygtuką (nuorodą) „BimBam“. Žaidėjui paspaudus mygtuką (nuorodą) „Pirkti“,
sukuriamas identifikuojamas įrašas Kompiuterinėje duomenų bazėje ir Bilietas priskiriamas
artimiausiu metu vykdomam tiražui, Bilieto kaina nuskaitoma iš Žaidėjo sąskaitos, žaidėjui
parodomas pranešimas apie sėkmingą pirkimą ir Bilieto išrašas išsaugomas Žaidėjo sąskaitoje.
Žaidėjas, prisijungęs prie Žaidėjo sąskaitos, gali pamatyti visų savo įsigytų Bilietų išrašus ne
trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų po tiražo, į kurį Bilietai buvo registruoti. Žaidėjo internetu
perkamų Bilietų kiekis neribojamas. Bilietus galima pirkti keliems tiražams (prenumerata). Jei
vieno bilieto Deriniai perkami į daugiau nei vieną tiražą, bendra kaina už Bilietus apskaičiuojama
vieno Bilieto kainą padauginus iš tiražų skaičiaus, kuriuose tie Deriniai žais. Žaidėjų registracijos
Internetinėje svetainėje tvarka aprašyta Taisyklių 12 skyriuje.
4.1.4. netiesioginiu ryšiu. Žaidėjai apie prekybos vietas, su kuriomis yra sudarytos Bilietų
platinimo sutartys ir kuriose galima nemokamai pasiimti Kortelių bei pagal jas įsigyti Bilietų, bus
informuoti Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose
visuomenės informavimo priemonėse. Bilietus galima pirkti prekybos vietos darbo laiku. Žaidėjui
prekybos vietoje kasininkui pateikus pasirinktą Kortelę ir sumokėjus Bilieto kainą, žaidėjas gauna
kasos čekį, Kompiuterinėje duomenų bazėje pagal kasos čekio atspausdinimo datą, kasos čekio
numerį bei pateiktos Kortelės numerį sukuriamas identifikuojamas įrašas ir priskiriamas artimiausiu
metu vykdomam tiražui. Ta pati Kortelė gali būti panaudota tik vieną kartą, o pagal Kortelę įsigytas
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Bilietas galioja tik tame tiraže, kuriam yra priskirtas. Žaidėjo netiesioginiu ryšiu perkamų Bilietų
kiekis neribojamas. Visi netiesioginiu ryšiu perkami bilietai dalyvauja tik viename artimiausiame
tiraže.
4.2. Tiražas vykdomas pasibaigus Periodui, ne vėliau kaip per 6 paras, viešai (Internetinėje
svetainėje, Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse)
paskelbtu laiku ir Bendrovės pasirinktoje vietoje (pvz.: televizijos studijoje, Bendrovės buveinėje ir
pan.). Tiražas ar tiražo vaizdo įrašas gali būti transliuojamas per televiziją ar internete. Tiražai
numeruojami eilės tvarka nuo 1 iki begalybės.
4.3. Tiražo metu Kamuoliukų traukimo įranga po vieną ištraukiami Tiražo skaičiai. Tiražo skaičiai
surašomi į Kompiuterinę duomenų bazę tuo pačiu eiliškumu, kuriuo jie buvo nustatyti.
Kompiuterinė duomenų bazė pagal Tiražo skaičius nustato tiraže laimėjusių Bilietų numerius, kiekį
ir apskaičiuoja Laimėjimų dydžius. Laimėjimų rūšys nustatytos Taisyklių 7.3 punkte. Tiražo metu
atsitiktinių skaičių generatoriumi 4.11 punkte nustatyta tvarka parinktas Bilieto numeris (-iai) turi
teisę į 7.7 punkte numatytą (-us) papildomą (-us) Laimėjimą (-us).
4.4. Loterijos tiraže iš visų Žaidimo skaičių po 31 Tiražo skaičiaus traukiama tiek Tiražo skaičių,
kol laimimas Laimėjimas C, tada Tiražo skaičių traukimas stabdomas. Visi Bilieto Deriniai
dalyvauja tiraže iki paskutinio tame tiraže ištraukto Tiražo skaičiaus ir gali laimėti Laimėjimą A
arba (ir) Laimėjimą B, arba (ir) Laimėjimą C.
4.5. Kamuoliukų traukimo įrangos gedimo atveju, tiražo komisijos (punktas 4.8) sprendimu,
likusių neištrauktų Tiražo skaičių traukimas atliekamas tokiu būdu:
4.5.1. iš Kamuoliukų traukimo įrangos į nepermatomą maišą sudedami likę neištraukti
kamuoliukai (Žaidimo skaičiai);
4.5.2. maišas supurtomas, kad kamuoliukai susimaišytų;
4.5.3. nežiūrint į maišo vidų, iš maišo ištraukiamas kitas (tolesnis) Tiražo skaičius;
4.5.4. punktuose 4.5.2 ir 4.5.3 nurodyti veiksmai kartojami tol, kol ištraukiami visi to Tiražo
skaičiai.
4.6. Vienas Bilietas daugiausia gali laimėti Laimėjimą A kartu su Laimėjimu B ir Laimėjimu C,
bei vieną papildomą Laimėjimą ar Kvietimą (4.11-4.14 punktuose nustatyta tvarka).
4.7. Tiražo rezultatai, tai yra Tiražo skaičiai, Laimėjimo A dydis, Laimėjimo B dydis ir Laimėjimo
C dydis, papildomus Laimėjimus ar Kvietimus laimėjusių Bilietų numeriai, kartu su to tiražo
numeriu ir data skelbiami po tiražo kitą artimiausią darbo dieną Bendrovės Internetinėje svetainėje,
Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse. Jei
Laimėjimą laimi Bilietas, pirktas mobiliuoju telefonu (punktai 4.1.1 ir 4.1.2), tuomet į tą mobilaus
telefono numerį papildomai ne vėliau kaip po tiražo kitą artimiausią darbo dieną gali būti
išsiunčiama nemokama trumpoji žinutė (SMS), pranešanti apie Laimėjimą. Laimėtojai, pirkę
Loterijos Bilietus internetu ar netiesioginiu ryšiu, pasitikrina juos Bendrovės Internetinėje
svetainėje ar Laimėjimų išmokėjimo (išdavimo) vietoje – šiems žaidėjams papildoma informacija
nesiunčiama.
4.8. Tiražo metu dalyvauja tiražo komisija, kurios narių skaičių ir sudarymo tvarką nustato
Priežiūros institucija. Tiražo komisijos tikslas – fiksuoti tiražo rezultatus ir stebėti, kad tiražo metu
būtų laikomasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų bei šių Loterijos Taisyklių.
4.9. Žaidėjas, kuris naudoja mobiliojo telefono numerį ar valdo Žaidėjo sąskaitą, iš kurio ar iš
kurios buvo pirktas Loterijoje laimėjęs Bilietas, ar turi originalią Kortelę ir, rekomenduotina (bet
neprivaloma), Bilieto apmokėjimą patvirtinantį kasos čekį, atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus
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apribojimus (punktuose: 7.3-7.5, 8.3-8.4, 9.5-9.7, 10.7-10.8, 11.3-11.4, 11.8-11.11), turi teisę į
Taisyklėse (punktuose 7.3, 7.7) nustatytus Laimėjimus.
4.10. Žaidėjas, pirkdamas Loterijos Bilietą, šiuo savo veiksmu patvirtina, kad žino šias Taisykles ir
su jomis sutinka, kad tai yra jo valios išraiška dalyvauti Loterijoje. Norėdamas detaliau nagrinėti
Taisykles žaidėjas gali kreiptis į Bendrovę.
4.11. Atskirame tiraže Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę įsakymu nustatyti, kad
atsitiktinių skaičių generatoriumi atsitiktine tvarka iš visų arba atskiru platinimo būdu ir atskirose
prekybos vietose (prekybos tinkluose) tam(-iems) tiražui(-ams) registruotų Bilietų parenkamas
papildomą Laimėjimą laimintis Bilietas(-ai), kuris(-ie) nustatomas(-mi) pagal Bilieto numerį. Apie
tai skelbiama viešai Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose
visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, prieš tiražą.
4.12. Atskirame tiraže Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę įsakymu nustatyti, kad
atsitiktinių skaičių generatoriumi atsitiktine tvarka iš visų tam tiražui registruotų Bilietų pagal
Bilieto numerį parenkamas lyginis skaičius (nuo 2 iki 50) Kvietimų į televizijos žaidimą. Pusė
Kvietimų parenkama iš Bilietų, pirktų per įsakyme nurodytą laikotarpį (nuo 30 minučių iki 24
valandų trukmės), kuris priklauso Periodui, kita pusė – iš Bilietų, pirktų per likusį Periodo
laikotarpį. Apie tai skelbiama viešai Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų
nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas prieš
tiražą.
4.12.1. Žaidėjas, turintis Kvietimą, turi teisę savo nuožiūra apsispręsti, ar užsiregistruoti, laiku
atvykti į Bendrovės nurodytą vietą (pvz.: televizijos studiją, Bendrovės buveinę ir pan.) ir dalyvauti
televizijos žaidime dėl papildomų Laimėjimų. Jei Žaidėjas neužsiregistruoja arba užsiregistruoja,
bet neatvyksta (arba atvyksta kai televizijos žaidimas jau prasidėjęs), arba užsiregistruoja, atvyksta,
bet atsisako dalyvauti, - tuomet Bilietas papildomo Laimėjimo nelaimi. Televizijos žaidimas ar
televizijos žaidimo vaizdo įrašas gali būti transliuojamas per televiziją ar internete, kitose Lietuvos
Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse.
4.12.2. Žaidėjas, turintis Kvietimą ir apsisprendęs dalyvauti televizijos žaidime dėl papildomų
Laimėjimų, turi ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki televizijos žaidimo dėl papildomų
Laimėjimų užsiregistruoti, tai yra, paskambinti į Bendrovę telefonu 8 (5) 2450077 arba atsiųsti
registracijos duomenis el. paštu info@lottofix.eu, arba atvykti į Bendrovės buveinę Švitrigailos g.
11F, 03228 Vilnius. Registruodamasis žaidėjas turi nurodyti Bilieto, atrinkto Kvietimu numerį, savo
vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį.
4.12.3. Užsiregistravę žaidėjai, kurie laiku atvyko į televizijos žaidimą dėl papildomų Laimėjimų,
privalo turėti asmens dokumentą, jiems iš eilės suteikiamas numeris nuo 1 iki paskutinio atvykusio
ir išduodamas tai patvirtinantis numeriukas, kurį jie privalo saugoti iki televizijos žaidimo pabaigos.
4.12.4. Atsitiktinių skaičių generatoriumi atsitiktine tvarka (ar kitu būdu, kuris užtikrina atsitiktinę
atranką) iš visų atvykusių žaidėjų pagal išduotus numeriukus atrenkami du žaidėjai, kurie
asmeniškai dalyvaus televizijos žaidime, toliau tekste - Dalyviai.
4.12.5. Atsižvelgiant į televizijos žaidimui dėl papildomų Laimėjimų skiriamą sumą, paskelbiama
vieno „brangenybių“ (monetos, apyrankės, papuošalai, indai ir pan.) kilogramo vertė litais, kuri
apskaičiuojama televizijos žaidimui dėl papildomų Laimėjimų skiriamą sumą litais padalinus iš visų
„Aukso kambaryje“ sudėtų „brangenybių“ svorio kilogramais.
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4.12.6. Dalyvių tikslas – per 3 (tris) minutes iš aiškiomis ribomis pažymėto ploto, - „Aukso
kambario“, - išnešti kuo daugiau ten sudėtų „brangenybių“. Įėjęs į „Aukso kambarį“ Dalyvis iš jo
gali išeiti tik vieną kartą. Surinktas „brangenybes“ Dalyvis turi išsinešti iš „Aukso kambario“ su
savimi, Dalyvis negali „brangenybių“ išmesti iš „Aukso kambario“. Abu Dalyviai „Aukso
kambaryje“ renka „brangenybes“ vienu metu. „Aukso kambaryje“ gali būti įvairių judančių ar
nejudančių kliūčių (statulos, paaukštinimai, užuolaidos, televizijos žaidimą vedantys ar
aptarnaujantys asmenys ir pan.).
4.12.7. Jei Dalyvis nespėja peržengti „Aukso kambario“ linijos iki pasibaigiant 3 (trims) minutėms,
to Dalyvio išneštos „brangenybės“ nesveriamos ir papildomas Laimėjimas nelaimimas. Apie 3
(trijų) minučių pradžią ir pabaigą informuoja garsinis signalas, apie likusias sekundes Dalyviams
balsu praneša ir už „Aukso kambario“ likę atvykę žaidėjai.
4.12.8. Jei Dalyvis spėja peržengti „Aukso kambario“ liniją dar nepasibaigus 3 (trims) minutėms, to
Dalyvio išneštos „brangenybės“ pasveriamos. Išneštų „brangenybių“ svoris padauginamas iš vieno
„brangenybių“ kilogramo vertės litais ir to Dalyvio papildomas Laimėjimas yra lygus 25% šios
sumos, o likusi 75% dalis sumuojama su antro Dalyvio tokia pat dalimi ir padalinama likusiems
atvykusiems žaidėjams (ne Dalyviams) po lygiai. Jei tik vienas Dalyvis peržengs liniją, tai pagal
4.12.7 ir 4.12.8 punktus, to Dalyvio Laimėjimas bus lygus 25%, likę žaidėjai, išskyrus linijos
nespėjusį peržengti Dalyvį, po lygiai dalinsis 75%, o linijos nespėjęs peržengti Dalyvis – papildomo
Laimėjimo nelaimės; jei abu Dalyviai neperžengs linijos, tuomet pagal 4.12.7 ir 4.12.8 punktus
papildomo Laimėjimo niekas nelaimės.
4.12.9. Dalyviams kaip alternatyva gali būti pasiūlytas žaidimas „Jackpot“ (4.12.9.1-4.12.9.4) arba
vienas iš Taisyklių 4.15 – 4.17 punktuose nurodytų žaidimų atrinkus žaidėjus pagal 4.12.4 punktą ir
tokiu atveju likusių žaidėjų (kurie nebuvo atrinkti Dalyviais) papildomas Laimėjimas lygus 100 Lt
(vienas šimtas litų) (28,96 €):
4.12.9.1. Yra 10 permatomų akvariumų, kuriuose yra po 10 kamuoliukų, sunumeruotų skaičiais
nuo 1 iki 10. Žaidimo vedėjas ištraukia kamuoliuką iš pirmojo akvariumo ir paskelbia ant
kamuoliuko parašytą skaičių. Dalyvis spėja koks skaičius, didesnis ar mažesnis ar lygus, bus
ištrauktas iš kito po jo einančio akvariumo. Už kiekvieną teisingą spėjimą Dalyvis gauna po 200 Lt
(57,92 €) (suma gali didėti arba mažėti priklausomai nuo per Periodą išplatintų Loterijos Bilietų
kiekio).
4.12.9.2. Žaidimo „Jackpot“ metu Dalyvis gali suklysti tik 1 (vieną) kartą. Dalyviui suklydus
pirmą kartą, jo laimėta suma nesikeičia ir jis spėja kitų kamuoliukų skaičius toliau, tačiau Dalyvis
nebeturi galimybės laimėti visos žaidimo „Jackpot“ sumos. Dalyviui suklydus antrą kartą žaidimas
„Jackpot“ sustabdomas ir Dalyvis laimi sumą, kuri lygi teisingų spėjimų skaičiui padaugintam iš
sumos už teisingą spėjimą.
4.12.9.3. Jei Dalyvis be klaidų atspėja visus kartus, jis laimi visą žaidimo „Jackpot“ sumą
4.12.9.4. Žaidimas “Jackpot” finansuojamas iš papildomų laimėjimų sumos.
4.13. Atskirame tiraže Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę įsakymu nustatyti, kad iš
visų per nurodytą laikotarpį (nuo 30 minučių iki 31 parų) tam tiražui registruotų Bilietų pagal
Bilieto Derinį A nustatomi papildomą Laimėjimą laimintys Bilietai. Įsakyme taip pat nurodoma,
kiek Žaidimo skaičių iš 90 traukiama (nuo 1 iki 5) nustatant papildomą Laimėjimą ir kiek Bilieto
Derinio A skaičių (nuo 1 iki 5) turi sutapti, kad būtų laimimas papildomas Laimėjimas. Papildomų
Laimėjimų rūšys parenkamos iš Taisyklių 7.7.1 – 7.7.8 punktuose pateikto sąrašo. Išimtiniu atveju,
kai skirtų papildomų Laimėjimų kiekis yra mažesnis už laiminčių Bilietų kiekį, tada kiekvienas
laimintis Bilietas laimi piniginį Laimėjimą, kurio dydis gaunamas bendrą skirtų papildomų
Laimėjimų piniginę vertę padalinus iš laiminčių Bilietų kiekio. Apie tai skelbiama viešai
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Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės
informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, prieš tiražą.
4.14. Atskirame tiraže Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę įsakymu nustatyti, kad
žaidėjas, kuris iki 31 Tiražo skaičiaus imtinai tam tiražui registruotu Bilietu laimi Laimėjimą A arba
(ir) žaidėjas, kuris siekdamas laimėti papildomą Laimėjimą Bendrovės buveinės adresu atsiuntė
ankstesniame tiraže dalyvavusį ir jokio Laimėjimo nelaimėjusį Bilietą (Kortelę), turi galimybę
Tiražo metu laimėti papildomą Laimėjimą. Žaidėjas, kuris iki 31 Tiražo skaičiaus imtinai tam
tiražui registruotu Bilietu laimi Laimėjimą A, tiražo metu (jeigu transliuojamas tiesiogiai) turi
prisiskambinti nurodytu studijos telefonu bei padiktuoti laimėjusio Bilieto numerį. Jei laimėjimo
faktas patvirtinamas įvedus Bilieto numerį į Kompiuterinę duomenų bazę, žaidėjui leidžiama žaisti
toliau vieną iš Taisyklių 4.15 – 4.17 punkte nustatytų žaidimų, po kurio žaidėjui sutikus gali būti
žaidžiamas Taisyklių 4.18 punkte nustatytas žaidimas. Tuo atveju, kai yra Bilietų, laimėjusių
Laimėjimą A, bet nėra skambinančiųjų studijos telefonu (arba tiražas netransliuojamas tiesiogiai),
Kompiuterinė duomenų bazė iš Bilietų, pirktų mobiliuoju telefonu (pagal 4.1.1 – 4.1.2 punktus),
išrenka atsitiktinį Bilietą, kuris tuo metu yra laimėjęs Laimėjimą A ir tuo telefono numeriu
paskambinama. Atsiliepusiam žaidėjui leidžiama žaisti vieną iš Taisyklių 4.15 – 4.17 punkte
nustatytų žaidimų, po kurio žaidėjui sutikus gali būti žaidžiamas Taisyklių 4.18 punkte nustatytas
žaidimas. Tuo atveju, kai nėra Bilietų, laimėjusių Laimėjimą A, gali būti skambinama žaidėjui,
kuris siekdamas laimėti papildomą Laimėjimą Bendrovės buveinės adresu atsiuntė ankstesniame
tiraže dalyvavusį ir jokio Laimėjimo nelaimėjusį Bilietą (Kortelę) su įskaitomai užrašytais vardu,
pavarde, adresu ir kontaktiniu telefono numeriu ir kurio Bilietas (Kortelė) Tiraže buvo atrinktas
atsitiktiniu būdu (pavyzdžiui, traukiant Bilietą (Kortelę) iš dėžės, kur sudėti žaidėjų atsiųsti
nelaimėję Bilietai (Kortelės)). Priklausomai nuo Tiražui skirto laiko, žaidžiama su ne mažiau kaip
vienu žaidėju (vienam žaidėjui planuojama skirti vidutiniškai 5 minutes). Papildomų Laimėjimų
rūšys parenkamos iš Taisyklių 7.7.1 – 7.7.8 punktuose pateikto sąrašo. Papildomi Laimėjimai
laimimi Taisyklių 4.15 – 4.18 punkte nustatyta tvarka (žaidėjui siūlomas vienas konkretus žaidimas,
pats žaidėjas žaidimo rinktis negali). Apie tai skelbiama viešai Internetinėje svetainėje, kitose
Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau
kaip prieš 2 darbo dienas, prieš tiražą.
4.15. Žaidimas „Komoda“ (gali žaisti Dalyviai, atrinkti pagal 4.12.4 punktą arba žaidėjai atrinkti
pagal 4.14 punktą) – tai 40 spalvotų langelių (po 8 violetinės, žalios, mėlynos, raudonos, geltonos
spalvos), kuriuose sudėti Laimėjimai, kurių išdėstymo tvarka nurodoma kompiuterio programoje
arba ją parenka kompiuteris. Startavus programą Laimėjimų ir jų buvimo vietos keisti neįmanoma.
4.15.1. Žaidėjas, bandantis laimėti Laimėjimą pasirenka vieną iš penkių „Komodos“ spalvų
(violetinė, žalia, mėlyna, raudona, geltona) ir pasako pasirinktos spalvos „Komodos“ langelio
numerį (nuo 1 iki 8);
4.15.2. Žaidėjas laimi Laimėjimą, kuris yra „Komodoje“ atidarius langelį. „Komodos“ atidarytame
langelyje be nurodyto Laimėjimo gali būti rodyklės ženklas arba papildomas simbolis. Rodyklės
ženklas reiškia, kad žaidėjui suteikiama teisė pasirinkti: ar pasiimti nurodytą Laimėjimą, ar
atsisakyti Laimėjimo ir atidaryti kitą „Komodos“ langelį rodyklės rodoma kryptimi. Papildomas
simbolis naudojamas įvairių švenčių metu (pvz. Šv. Velykų proga gali būti naudojamas Velykaitis).
4.16. Žaidimas „Laimės ratas“ (gali žaisti Dalyviai, atrinkti pagal 4.12.4 punktą arba žaidėjai
atrinkti pagal 4.14 punktą) – tai ratas su 100 padalų, kuriose (kiekvienoje iš padalų) nurodyti galimi
laimėti Laimėjimai, kurių išdėstymo tvarka nurodoma kompiuterio programoje arba ją parenka
kompiuteris. Startavus programą laimėjimų ir jų buvimo vietos keisti neįmanoma.
4.16.1. Sukantis „Laimės ratui“ žaidėjas pasirenka vieną iš dviejų rodyklių (mėlyną arba raudoną) ir
„Laimės ratui“ sustojus, laimi Laimėjimą, ties kuriuo sustoja jo pasirinkta rodyklė;
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4.16.2. Jei žaidėjo pasirinkta rodyklė sustoja ties padala „PINIGAI“ – toliau žaidžiamas Taisyklių
4.17 punkte nustatytas žaidimas.
4.17. Žaidimas „Pinigų mašina“ (gali žaisti Dalyviai, atrinkti pagal 4.12.4 punktą arba žaidėjai
atrinkti pagal 4.14 punktą) – tai du būgnai su 34 spalvotomis padalomis, kuriose sudėtos įvairios
pinigų sumos, kurių išdėstymo tvarka nurodoma kompiuterio programoje arba ją parenka
kompiuteris. Startavus programą laimėjimų ir jų buvimo vietos keisti neįmanoma.
4.17.1. Laimėta suma nustatoma nustojus suktis būgnams ir sudėjus abiejų būgnų padalų sumas,
kurios sustoja ties rėmeliu pažymėta vieta;
4.17.2. Jei sustojus būgnams jų padalų, esančių rėmeliu pažymėtoje vietoje, spalvos sutampa, šių
taisyklių 4.17.1 punkte nurodyta pinigų suma dauginama iš koeficiento nuo 2 iki 10, kuris
nustatomas Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, atsižvelgiant į Bilietų pardavimų
apimtį.
4.18. Žaidimas „Daugiau lygu mažiau“ (gali žaisti Dalyviai, atrinkti pagal 4.12.4 punktą, po to, kai
žaidimuose „Aukso kambarys“ ar „Jackpot“ laimi papildomą Laimėjimą ne mažesnį kaip 200 Lt
(57,92 €) arba žaidėjai, atrinkti pagal 4.14 punktą, po to, kai laimi papildomą Laimėjimą ne mažesnį
kaip 200 Lt (57,92 €)):
4.18.1. Yra 10 į eilę sustatytų akvariumų, kuriuose yra po 10 kamuoliukų, sunumeruotų skaičiais
nuo 1 iki 10. Žaidimo vedėjas stovėdamas priešais žaidėją ištraukia kamuoliuką iš pirmojo
akvariumo (esančio žaidimo vedėjui iš dešinės), paskelbia ant kamuoliuko parašytą skaičių,
kamuoliuką padeda priešais akvariumą (iš kurio traukė) ir pereina prie kito iš eilės akvariumo.
Žaidėjas spėja kokį skaičių, didesnį ar mažesnį, ar lygų (lyginant su prieš tai ištrauktu skaičiumi), iš
to akvariumo ištrauks žaidimo vedėjas. Po žaidėjo spėjimo, žaidimo vedėjas ištraukia kamuoliuką,
paskelbia ant kamuoliuko parašytą skaičių ir praneša spėjimo rezultatą, kamuoliuką padeda priešais
akvariumą ir pereina prie kito iš eilės akvariumo (jei dar liko akvariumų, iš kurių nebuvo traukta).
Kiekvienas teisingas spėjimas žaidėjo Laimėjimą didina 10-50% (tikslus procentas nustatomas
Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu priklausomai nuo per Periodą išplatintų Loterijos
Bilietų kiekio).
4.18.2. Žaidimo „Daugiau lygu mažiau“ metu žaidėjas gali suklysti tik 2 (du) kartus. Žaidėjui
suklydus pirmą kartą, jo Laimėjimas mažinamas (atimama iš jau turimos sumos) 10-50% (tikslus
procentas nustatomas Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, minimu 4.12, 4.14
punktuose, priklausomai nuo per Periodą išplatintų Loterijos Bilietų kiekio) ir nuimami 3 (trys)
akvariumai (esantys žaidimo vedėjui iš kairės), iš kurių dar nebuvo ištraukti kamuoliukai. Žaidėjas
tęsia žaidimą, jei dar lieka nors vienas akvariumas, iš kurio dar nebuvo ištrauktas kamuoliukas ir jei
žaidėjo Laimėjimas po antro klaidingo spėjimo būtų 100 Lt (28,96 €) ar daugiau. Žaidimas
„Daugiau lygu mažiau“ sustabdomas, jei akvariumų nelieka arba (ir) jei žaidėjo Laimėjimas po
antro klaidingo spėjimo būtų mažesnis kaip 100 Lt (28,96 €). Žaidėjui suklydus antrą kartą, jo
Laimėjimas mažinamas 10-50% (tikslus procentas nustatomas Bendrovės vadovo ar jo įgalioto
asmens įsakymu, minimu 4.12, 4.14 punktuose, priklausomai nuo per Periodą išplatintų Loterijos
Bilietų kiekio) ir žaidimas „Daugiau lygu mažiau“ sustabdomas. Žaidėjas laimi sumą likusią po
žaidimo sustabdymo.
5. LOTERIJOS BILIETO KAINA IR APRAŠYMAS
5.1. Vieno Bilieto kaina – 2,50 Lt (0,72 €).
5.2. Trumposios žinutės (SMS) arba skambučio, kuria arba kuriuo perkamas Bilietas, kaina ar
Bilieto įsigijimo internetu mokant per kreditinę įstaigą kaina priklauso nuo konkretaus telefoninio
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ryšio operatoriaus ar konkrečios kreditinės įstaigos tuo metu nustatytų įkainių (nuo 0,20 Lt (0,06 €)
iki 4,00 Lt (1,16 €) už trumpąją žinutę (SMS), skambutį ar mokėjimą) už tokių paslaugų teikimą ir
tenka tiems paslaugos teikimo tarpininkams bei į Bilieto kainą neįeina. Bendrovė šiame punkte
nurodytų įkainių nenustato, juos nustato paslaugų teikėjai, todėl keičiantis ekonominei situacijai
minėtų paslaugų teikėjai gali nustatyti ir kitokius įkainius.
5.3. Bilietas įregistruojamas dalyvavimui viename Loterijos tiraže, sukuriant identifikuojamąjį
įrašą Kompiuterinėje duomenų bazėje. Kompiuterinėje duomenų bazėje fiksuojami tokie duomenys:
5.3.1. Loterijos pavadinimas;
5.3.2. tiražo numeris ir data;
5.3.3. Bilieto numeris (6.1 punktas);
5.3.4. data ir laikas, kada registruotas įrašas;
5.3.5. žaidėjo pasirinkti Deriniai arba Kompiuterinės duomenų bazės atsitiktinai parinkti Deriniai,
arba Kortelėje atspausdinti Deriniai;
5.3.6. Bilieto patikrinimo numeris, jei žaidėjas pirko Bilietą mobiliuoju telefonu, arba vartotojo
vardas (kodas), jei žaidėjas pirko Bilietą internetu, arba kasos čekio numeris (kodas), jei žaidėjas
pirko Bilietą netiesioginiu ryšiu.
5.4. Paskambinus mobiliuoju telefonu (4.1.1 punktas) nupirkto Bilieto išraše, kuris žaidėjui
išsiunčiamas trumpąja žinute (SMS), nurodoma ši informacija: Loterijos pavadinimas, tiražo
numeris ir data, Bilieto numeris, Deriniai ir kita LR teisės aktų nedraudžiama informacija, susijusi
su Bendrovės vykdomų loterijų organizavimu. Bilieto, įsigyto skambinant mobiliuoju telefonu,
išrašo pavyzdys pateikiamas 1 priedo 1 punkte.
5.5. Išsiuntus trumpąją žinutę (SMS) (4.1.2 punktas) nupirkto Bilieto išraše, kuris žaidėjui
išsiunčiamas trumpąja žinute (SMS), yra nurodoma ši informacija: Loterijos pavadinimas, tiražo
numeris ir data, Bilieto numeris, Deriniai ir kita LR teisės aktų nedraudžiama informacija, susijusi
su Bendrovės vykdomų loterijų organizavimu. Bilieto, įsigyto siunčiant trumpąją žinutę (SMS),
išrašo pavyzdys pateikiamas 1 priedo 1 punkte.
5.6. Internetu (4.1.3 punktas) nupirkto Bilieto išraše, kuris išsaugomas Žaidėjo sąskaitoje,
nurodoma ši informacija: Loterijos pavadinimas, tiražo numeris ir data, Bilieto numeris, Deriniai ir
kita LR teisės aktų nedraudžiama informacija, susijusi su Bendrovės vykdomų loterijų
organizavimu. Bilieto, įsigyto internetu, išrašo pavyzdys pateikiamas 1 priedo 2 punkte.
5.7. Netiesioginiu ryšiu (4.1.4 punktas) nupirkto Bilieto išrašą atitinka Kortelė. Kortelėje
atspausdinti Deriniai atitinka nupirkto Bilieto Derinius, Kortelės numeris atitinka Bilieto numerį,
pagal kasos čekio atspausdinimo datą nustatoma, kuriam tiražui priskirtas Bilietas (Bilietas yra
priskiriamas artimiausiam nuo kasos čekio atspausdinimo datos vykdomam tiražui). Kortelės
pavyzdys pateikiamas 1 priedo 3 punkte.
5.8. Žaidimo skaičiai, kurie Biliete sudaro Derinius, turi atitikti visas šias sąlygas:
5.8.1. Žaidimo skaičiai to paties Bilieto Deriniuose neturi kartotis;
5.8.2. Derinį A turi sudaryti 5 (penki) Žaidimo skaičiai ir Derinyje A iš vieno Dešimtuko gali būti
ne daugiau kaip vienas Žaidimo skaičius;
5.8.3. Derinį B turi sudaryti 10 (dešimt) Žaidimo skaičių ir Derinyje B iš vieno Dešimtuko gali
būti ne daugiau kaip du Žaidimo skaičiai;
5.8.4. Derinį C turi sudaryti 15 (penkiolika) Žaidimo skaičių ir Derinyje C iš vieno Dešimtuko gali
būti ne daugiau kaip trys Žaidimo skaičiai;
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6. BILIETŲ NUMERACIJOS TVARKA
6.1. Kiekvienas pirktas Bilietas registruojamas Kompiuterinėje duomenų bazėje ir Kompiuterinė
duomenų bazė suteikia Bilietui Bilieto numerį, kuris susideda iš 4 skaitinių-raidinių simbolių serijos
numerio (pavyzdžiui: V001, V002, V003, .. V999 - Bilietams, pirktiems Taisyklių 4.1.1-4.1.3
punktų nustatyta tvarka; P4ZL, P4Z0, P4Z1, P4Z2, .. P4Z9 - Bilietams, pirktiems Taisyklių 4.1.4
punkte nustatyta tvarka) ir iš 8 skaitmenų serijoje nesikartojančio numerio (galimos reikšmės nuo
00000000 iki 99999999). Tam, kad netiesioginiu ryšiu platinamų Bilietų numeriai nesutaptų su
mobiliuoju telefonu ar interneto ryšiu platinamų Bilietų numeriais, bus naudojamos atskiros serijos,
kurios bus platinamos vienu metu.
6.2. Kiekvienoje serijoje yra po 100 000 000 Bilietų.
6.3. Kompiuterinės duomenų bazės duomenys yra dubliuojami kituose kompiuteriuose ir (ar)
informacinėse laikmenose ir yra saugomi Bendrovės nustatyta tvarka. Bendrovė atsako už
duomenų, esančių Kompiuterinėje duomenų bazėje saugumą.
6.4. Bendrovė Kompiuterinę duomenų bazę tvarko pati arba perduoda kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui duomenų saugyklos paslaugų, techninės įrangos nuomos, aptarnavimo paslaugų teikimo
sutarties pagrindu. Atsakomybė už tinkamą Kompiuterinės duomenų bazės tvarkymą ir su ja
susijusių teisės aktų reikalavimų vykdymą tenka Bendrovei.
7. LAIMĖJIMŲ RŪŠYS IR SUMOS, JŲ SKAIČIUS IR BENDRA LAIMĖJIMŲ SUMA.
BENDRAS LAIMĖJIMŲ FONDAS
7.1. Loterijos laimėjimų fondą sudaro ne mažiau 50 % visų išplatintų Loterijos Bilietų nominalios
vertės per visą Loterijos organizavimo laikotarpį.
7.2. Tiražo laimėjimų fondą sudaro ne mažiau 50 % į tą tiražą išplatintų Loterijos Bilietų
nominalios vertės.
7.3. Laimėjimų rūšys, kiekiai pagal tikimybę ir sumos skaičiuojant 10 000 000 Bilietų nurodyti 1
lentelėje.
90 − n

C
Laimėjimo A tikimybė ištraukus n Tiražo skaičių: P =
C
C
Laimėjimo B tikimybė ištraukus n Tiražo skaičių: P =
C
C
Laimėjimo C tikimybė ištraukus n Tiražo skaičių: P =
C
A

85
n

;

90
90 − n

B

80
n

;

90
90 − n

C

75
n

.

90
Pastaba: pagal 1 lentelę skaičiuojant Laimėjimo C dydį „didžiausia suma iš (10 358 400,00 Lt (3 000 000,00 €); 32,5% į tą tiražą
išplatintų Bilietų nominalios vertės; Aukso skrynia)“ reiškia, kad iš šių trijų sumų imama ta, kurios reikšmė tuo metu yra didžiausia.
Pavyzdžiui, jei 10 358 400,00 Lt (3 000 000,00 €) yra daugiau už 32,5% į tą tiražą išplatintų Bilietų nominalios vertės ir daugiau už
Aukso skrynią, tuomet nustatant Laimėjimo C dydį iš Laimėjimų C kiekio dalinama suma 10 358 400,00 Lt (3 000 000,00 €).
Didžiausią sumą iš (10 358 400,00 Lt (3 000 000,00 €); 32,5% į tą tiražą išplatintų Bilietų nominalios vertės; Aukso skrynia) žaidėjai
gali laimėti iki 31 Tiražo skaičiaus imtinai, nuo 32 Tiražo skaičiaus ir toliau, iš Aukso skrynios Laimėjimui C skiriama 10% į tą
tiražą išplatintų Bilietų nominalios vertės, bet ne mažiau kaip 1 000,00 Lt (289,62 €) (tik tuo atveju, jei į tą tiražą išplatintų Bilietų
nominalios vertės 10% yra mažiau kaip 1 000,00 Lt (289,62 €)) ir ne daugiau kaip 1 035 840,00 Lt (300 000,00 €). Tokio dydžio
Laimėjimai C nustatyti remiantis tikimybių teorija bei Bendrovės prisiimama rizika.
Nuo Bilietų registracijos į 149 tiražą, kuris vyks 2014 rugsėjo 11 d., pradžios Bendrovė mažiausią Laimėjimo C dydį sulig 31 Tiražo
skaičiumi nustato lygiu 10 358 400,00 Lt (3 000 000,00 €). Loterijos Bilietams, registruotiems iki Bilietų registracijos į 149 tiražą
pradžios, Laimėjimo C dydis sulig 31 Tiražo skaičiumi yra parenkamas iš: 34 528 000,00 Lt (10 000 000,00 €), 32,5 % į tą tiražą
išplatintų Bilietų nominalios vertės, Aukso skrynia.
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Laimėjimas

Laimėjimas A
(5/90) – su
Tiražo skaičiais
savo reikšme
sutapo visi 5
(penki)
Derinio A
skaičiai

Traukiama
Tiražo skaičių

Laimėjimų
kiekis, vnt.

Tikimybė

Laimėjimo dydis

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
…

32425
38660
45820
54002
63313
73865
85778
99181
114209
131004
149719
170514
193556
…

1 iš 308
1 iš 259
1 iš 218
1 iš 185
1 iš 158
1 iš 135
1 iš 117
1 iš 101
1 iš 88
1 iš 76
1 iš 66
1 iš 59
1 iš 52
…

15% į tą tiražą
išplatintų Bilietų
nominalios vertės
padalinta iš
Laimėjimų A kiekio;

52
77
112
161
229
320
444
608
826
1111
1481
1959
2572
…

1 iš 192308
1 iš 129870
1 iš 89286
1 iš 62112
1 iš 43668
1 iš 31250
1 iš 22523
1 iš 16447
1 iš 12107
1 iš 9001
1 iš 6752
1 iš 5105
1 iš 3888
…

2,5% į tą tiražą
išplatintų Bilietų
nominalios vertės
padalinta iš
Laimėjimų B kiekio;

30
31

0,03
0,07

1 iš 333333333
1 iš 142857143

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
…

0,12
0,23
0,41
0,71
1,22
2,04
3,38
5,49
8,78
13,85
21,55
…

1 iš 83333333
1 iš 43478261
1 iš 24390244
1 iš 14084507
1 iš 8196721
1 iš 4901961
1 iš 2958580
1 iš 1821494
1 iš 1138952
1 iš 722022
1 iš 464037
…

1 lentelė
Bendra
Laimėjimų
suma

15% į tą tiražą
išplatintų Bilietų
nominalios
vertės

bet ne mažiau kaip
vieno Bilieto kaina

traukiama iki
tol, kol
laimimas
Laimėjimas C.

Laimėjimas B
(10/90) – su
Tiražo skaičiais
savo reikšme
sutapo visi 10
(dešimt)
Derinio B
skaičių

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
…

2,5% į tą tiražą
išplatintų Bilietų
nominalios
vertės

bet ne mažiau kaip
vieno Bilieto kaina

traukiama iki
tol, kol
laimimas
Laimėjimas C.

Laimėjimas C
(15/90) – su
Tiražo skaičiais
savo reikšme
sutapo visi 15
(penkiolika)
Derinio C
skaičių

traukiama iki
tol, kol
laimimas
Laimėjimas C.

didžiausia suma iš
(10 358 400,00 Lt
(3 000 000,00 €); 32,5%
į tą tiražą išplatintų
Bilietų nominalios
vertės; Aukso skrynia)
padalinta iš Laimėjimų C
kiekio

ne mažiau 32,5%
į tą tiražą
išplatintų Bilietų
nominalios
vertės

10% į tą tiražą išplatintų Bilietų nominalios
vertės, bet ne mažiau kaip 1 000,00 Lt
(289,62 €) ir ne daugiau kaip 1 035 840,00
Lt (300 000,00 €) padalintas iš Laimėjimų
C kiekio;
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7.4. Laimėjimo suma negali būti mažesnė nei Bilieto kaina, nurodyta Taisyklių 5.1 punkte.
7.5. Laimėjimai, didesni už vieno Bilieto kainą, suapvalinami pagal aritmetikos taisykles vienos
šimtosios tikslumu.. Jei Laimėjimas lygus vieno Bilieto kainai arba yra mažesnis, tuomet žaidėjui
išmokama vieno Bilieto kaina.
7.6. Jei tiraže nebuvo laimėtas kuris nors Laimėjimas, tai tam Laimėjimui tame tiraže skirta Tiražo
laimėjimų fondo dalis pervedama į Aukso skrynią. Aukso skrynia naudojama Laimėjimams
padengti tuomet, kai nepakanka Tiražo laimėjimų fondo. Jei Aukso skrynios nepakanka
Laimėjimams padengti, trūkstama dalis avansuojama iš Bendrovės lėšų ir (arba) draudimo, ir (arba)
kitų teisėtų šaltinių, kurių kilmė nurodoma Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakyme, kuris
likus 3 kalendorinėms dienoms iki Loterijos Bilietų platinimo pradžios pateikiamas Priežiūros
institucijai.
7.7. Siekiant, kad būtų įvykdytas 7.1 punktas, Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę
savo nuožiūra iš anksto (bet ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas) informavus Priežiūros instituciją
prieš prasidedant bet kuriam Periodui Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu nustatyti,
kad po to Periodo ar po kelių Periodų (nuo 1 iki 52 Periodų) vykdomame tiraže ar tiražuose
lošiamas konkretus papildomas Laimėjimas ar konkretūs papildomi Laimėjimai. Papildomi
Laimėjimai yra skiriami iš Aukso skrynios. Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę
nustatyti atitinkamame konkrečiame tiraže ar tiražuose lošiamų papildomų Laimėjimų kiekį (nuo
vieno iki vieno šimto tūkstančių papildomų Laimėjimų), atitinkamai nustatant, kiek Bilietų pagal
4.11 – 4.14 punktus parenkama jiems laimėti. Papildomus Laimėjimus, jų rūšis, dydžius, sumas
Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo savo nuožiūra nustato iš anksto ir informuoja Priežiūros
instituciją (ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas). Papildomus laimėjimus Bendrovės vadovas ar jo
įgaliotas asmuo parenka iš žemiau pateikto sąrašo:
7.7.1. piniginis prizas nuo vieno Bilieto kainos iki 34 528 000 Lt (10 000 000,00 €) ar bet kuris
tarpinis piniginis prizas, kuris dalijasi iš vieno Bilieto kainos;
7.7.2. daiktinis prizas automobilis, kurio mažmeninė kaina yra nuo 15 000 Lt (4 344,30 €) iki
300 000 Lt (86 886,01 €);
7.7.3. daiktinis prizas garso, vaizdo arba foto aparatūros vienetas (televizorius, vaizdo kamera,
namų kino sistema, magnetola, fotoaparatas ir pan.), kurio mažmeninė kaina nuo 50 Lt (14,48 €) iki
50 000 Lt (14 481,00 €);
7.7.4. daiktinis prizas organizacinės technikos vienetas (kompiuteris, mobilus telefonas ir pan.),
kurio mažmeninė kaina nuo 50 (14,48 €) Lt iki 50 000 Lt (14 481,00 €);
7.7.5. daiktinis prizas buities technikos vienetas (šaldytuvas, skalbimo mašina, virtuvės
kombainas, mikrobangų krosnelė, virdulys ir pan.), kurio mažmeninė kaina nuo 50 Lt (14,48 €) iki
50 000 Lt (14 481,00 €);
7.7.6. daiktinis prizas transporto priemonės vienetas (dviratis, motoroleris ar pan.), kurio
mažmeninė kaina nuo 300 Lt (86,89 €) iki 20 000 Lt (5 792,40 €);
7.7.7. daiktinis prizas namų apyvokos daiktas (arbatos indų servizas, pietų indų servizas, puodų
rinkinys, juvelyrinis dirbinys ar pan.), kurio mažmeninė kaina nuo 20 Lt (5,79 €) iki 10 000 Lt
(2 896,20 €);
7.7.8. piniginis prizas, kurio dydis nuo 1% iki 15% per Periodą ar kelis Periodus išplatintų
Loterijos Bilietų nominalios vertės, bet ne mažiau kaip 1 000 Lt (289,62 €);
7.7.9. piniginis prizas, kuriam skiriama nuo 1% iki 22% per Periodą išplatintų Loterijos Bilietų
nominalios vertės ir kuris nustatomas Taisyklių 4.12 punkte nustatyta tvarka.
7.8. Nė vienas daiktinis Laimėjimas neturi piniginės išraiškos. Nė vienas Laimėjimas nėra
keičiamas į jokį kitą turtą ar kitus dalykus. Bendrovė turi teisę, bet ne pareigą, daiktinį papildomą
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Laimėjimą jo laimėtojo rašytiniu prašymu pakeisti į pinigų sumą, kuri lygi to papildomo Laimėjimo
mažmeninei kainai. Daiktinio papildomo Laimėjimo laimėtojas pats atsako už visas išlaidas, kurios
neįeina į to daiktinio papildomo Laimėjimo sudėtį.
8. PLANUOJAMAS LOTERIJOS ORGANIZAVIMO LAIKAS
8.1. Planuojamas Loterijos organizavimo laikas – neterminuotai.
8.2. Bendrovė turi teisę, suderinusi su Priežiūros institucija, paskelbti Loterijos pabaigą:
8.2.1. jei to reikalauja galiojantys teisės aktai;
8.2.2. kai teisės aktų nustatyta tvarka nutraukiama ar apribojama Bendrovės veikla;
8.2.3. kai organizuoti ir vykdyti Loteriją pasidaro nuostolinga;
8.2.4. kai sustabdoma ar panaikinama Bendrovei išduota licencija;
8.3. Iki Loterijos pabaigos likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėm dienom, apie tai bus pranešta
Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose informavimo
priemonėse, nurodant Loterijos pavadinimą, tikslią Loterijos pabaigos datą ir datą, iki kurios
žaidėjai, turintys laimėjusių Bilietų išrašus, gali atsiimti Laimėjimus. Žaidėjai, turintys laimėjusių
Bilietų išrašus, dėl Laimėjimų atsiėmimo turi kreiptis per 30 kalendorinių dienų nuo Loterijos
pabaigos datos.
8.4. Žaidėjams, kurie dėl Laimėjimo kreipėsi per pranešime apie Loterijos pabaigą (punktas 8.3)
nustatytą terminą, Bendrovė įsipareigoja išmokėti (išduoti) Laimėjimus ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų, nuo žaidėjo kreipimosi dienos. Laimėjimai, dėl kurių žaidėjai nesikreipė per
Taisyklėse (punktai 8.3, 11) nustatytą laiką, tampa Bendrovės nuosavybe.
8.5. Bendrovė garantuoja paskelbus Loterijos pabaigą, kad bus praloštas ne mažesnis kaip 50 %
Loterijos laimėjimų fondas. Jei po paskutinio Loterijos tiražo paaiškėja, kad Loterijos laimėjimų
fondas yra mažesnis už 50 % visų išplatintų Loterijos Bilietų nominalios vertės per visą Loterijos
organizavimo laikotarpį, tai, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šio fakto paaiškėjimo,
kompiuterine programa, leidžiančia parinkti atsitiktinius skaičius, nustatomas vienas Bilieto
numeris, kuris laimi pinigų sumą lygią skirtumui tarp 50 % visų išplatintų Loterijos Bilietų
nominalios vertės per visą Loterijos organizavimo laikotarpį ir Loterijos laimėjimų fondo. Apie tokį
Bilieto numerio nustatymą ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų turi būti paskelbta
Internetinėje svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose informavimo
priemonėse, nurodant Loterijos pavadinimą, paskutinio Loterijos tiražo numerį, į kurį pirkti Bilietai
dalyvauja tokiame Bilieto numerio nustatyme, laimimą sumą, Bilieto numerio nustatymo datą ir
datą, iki kurios laimėjęs žaidėjas turi kreiptis į Laimėjimų išmokėjimo (išdavimo) vietą. Tokiame
Bilieto numerio nustatyme dalyvauja visi paskutinio Loterijos tiražo Bilietai. Laimėjusio Bilieto
numeris, laimėta suma paskelbiami kitą darbo dieną po nustatymo Internetinėje svetainėje, kitose
Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose informavimo priemonėse. Dėl laimėjimo žaidėjas
turi kreiptis per 30 kalendorinių dienų nuo Bilieto numerio, kuris laimėjo laimėjimą, nustatymo
dienos į Laimėjimų išmokėjimo (išdavimo) vietą, Bendrovė įsipareigoja išmokėti laimėjimą ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nuo žaidėjo kreipimosi dienos.
9. BILIETŲ PLATINIMO TVARKA
9.1. Loterijos Bilietus platina pati Bendrovė arba pagal sutartis Loterijos Bilietus platina fiziniai ir
juridiniai asmenys įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Bilietai platinami visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
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9.3. Bendrovė pateikia platintojams licencijos organizuoti didžiąsias loterijas bei Taisyklių
kopijas. Jokios kitos įrangos nebus pateikiama.
9.4. Bilietai platinami paskambinus mobiliuoju telefonu, išsiuntus trumpąją žinutę (SMS) iš
mobilaus telefono, internetu arba netiesioginiu ryšiu Taisyklių 4.1 punkte nustatyta tvarka.
9.5. Nė vienas iš šių asmenų (pats arba per kitą asmenį ar įgaliotas kito asmens) negali pirkti
Bilietų, būti žaidėju ir joks Laimėjimas jiems negali būti išmokėtas (išduotas):
9.5.1. Bendrovės akcininkams, stebėtojų tarybos, valdybos nariams, vadovui, jų pavaduotojams,
vyriausiajam buhalteriui, Bendrovę kontroliuojantiems asmenims;
9.5.2. asmenims, kuriems dalyvauti Loterijoje draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai ar
teismų sprendimai.
9.6. Bendrovė nėra atsakinga už tai, jei Bilietai negali būti platinami dėl techninių ar kitų kliūčių,
kurių Bendrovė negalėjo numatyti ir/ar neturi galimybių kontroliuoti. Bendrovė taip pat nėra
atsakinga už tai, kad žaidėjas įsigijo Bilietą trumpąją žinute (SMS) ar skambučiu, neturėdamas tam
teisės (pavyzdžiui, įsigijo Bilietą iš mobilaus telefono numerio, kuris jam nepriklauso, ar neturėjo
teisės naudoti mobilaus telefono numerio dalyvavimui Loterijoje ir pan.).
9.7. Tik nupirktas Bilietas suteikia teisę į Laimėjimą.
10. BILIETŲ TIKRINIMO TVARKA
10.1. Laimėję Bilietai nustatomi įvykus tiražui (4.2-4.5, 4.12 punktai).
10.2. Žaidėjams, pirkusiems Loterijos Bilietų išsiuntus trumpąją žinutę (SMS) ar paskambinus
mobiliuoju telefonu, trumpąja žinute (SMS) atsiųstų Bilietų išrašai atsiimant Laimėjimą tikrinami
lyginant juos su laimėjusiais Bilietais Kompiuterinėje duomenų bazėje, žaidėjui pateikus savo vardu
sudarytą abonento sutartį su telefoninio ryšio operatoriumi, kurioje nurodytas mobilaus telefono
numeris, iš kurio žaidėjas siuntė trumpąją žinutę (SMS) ar skambino (jei tokia sutartis yra) ar kitą
dokumentą, patvirtinantį žaidėjo teisę naudoti nurodytą mobilaus telefono numerį.
10.3. Laimėjusio Bilieto patikrinimui gali būti naudojami ir kiti būdai, jei žaidėjas, pirkęs Loterijos
Bilietą mobiliuoju telefonu ir turintis laimėjusio Bilieto išrašą, nėra sudaręs abonento sutarties su
telefoninio ryšio operatoriumi (pvz. jeigu Bilietas įsigytas naudojant išankstinio apmokėjimo ryšio
kortelę) ir yra reikalinga papildomai įsitikinti Bilieto tikrumu:
10.3.1. žaidėjas paskambina Bendrovės nurodytu numeriu, fiksuojančiu mobilaus telefono numerį,
iš kurio žaidėjas siuntė trumpąją žinutę (SMS) ar skambino;
10.3.2. žaidėjas parodo Bendrovei išankstinio apmokėjimo ryšio kortelę, ant kurios nurodytas
mobilaus telefono, iš kurio žaidėjas siuntė trumpąją žinutę (SMS) ar skambino, numeris;
10.3.3. žaidėjas parodo į jo mobilųjį telefoną Bendrovės jam siųstą trumpąją žinutę (SMS), kur
nurodytas Bilieto išrašas ar pranešta apie Laimėjimą.
10.4. Žaidėjas, įsigijęs Bilietą trumpąja žinute (SMS) ar skambučiu, privalo būti išsaugojęs Bilieto
išrašą mobiliajame telefone (SIM kortelėje), iš kurio Bilietas buvo įsigytas. Jei laimėjusio žaidėjo
Bilieto išrašas būtų ištrintas (ar žaidėjui nepristatytas), Bilieto įsigijimo faktas gali būti patvirtintas
tik pagal Kompiuterinėje duomenų bazėje užfiksuotą Bilieto patikrinimo numerį.
10.5. Žaidėjų, pirkusių internetu, Bilietų išrašus po Tiražo skaičių įvedimo patikrina Kompiuterinė
duomenų bazė ir jei Bilietas laimėjo, prie Bilieto išrašo yra rodomas Laimėjimas.
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10.6. Žaidėjas, įsigijęs Bilietą netiesioginiu ryšiu, kreipdamasis dėl Laimėjimo turi pateikti Kortelę
ir, rekomenduotina (bet neprivaloma) Bilieto apmokėjimą patvirtinantį kasos čekį. Kortelėje esantis
Bilieto numeris patikrinamas jį palyginant su Kompiuterinėje duomenų bazėje esančių laimėjusių
Bilietų numeriais.
10.7. Tam, kad pagal laimėjusį Bilietą galėtų būti išmokėtas (išduotas) Laimėjimas, jis turi atitikti
šiuos reikalavimus:
10.7.1. Bilieto išrašas turi visus rekvizitus, nurodytus Taisyklių 5.4 – 5.7 punktuose;
10.7.2. Bilietas turi būti įsigytas asmens, turinčio teisę dalyvauti Loterijoje;
10.7.3. neturi būti jau išmokėtas (išduotas) Laimėjimas pagal tą Bilietą ar Bilietą, turintį tokį pat
Bilieto numerį, pagal kurį Laimėjimas jau buvo išmokėtas (išduotas);
10.8. Laimėjęs Bilietas suteikia teisę tik į tą Laimėjimą, kuris priklauso pagal Taisykles ir neturi
teisės į jokį kitą Laimėjimą.
10.9. Žaidėjui yra žinoma, kad Kompiuterinėje duomenų bazėje ir/ar programinėje įrangoje, galima
laiko paklaida nuo tikslaus Lietuvos Respublikos laiko, todėl iškilus ginčams, kuriuo laiku nupirktas
Bilietas, - remiamasi Kompiuterinėje duomenų bazėje užfiksuotu laiku.
11. LAIMĖJIMŲ ATSIĖMIMO TVARKA
11.1.

Priklausomai nuo Bilieto įsigijimo būdo, taikoma tokia Laimėjimų atsiėmimo tvarka:

11.1.1. Jei Bilietas pirktas mobiliuoju telefonu arba internetu ir to Bilieto Laimėjimas yra 50 Lt
(14,48 €) ar mažiau, žaidėjas per 10 kalendorinių dienų nuo Laimėjimo nustatymo dienos privalo
raštu kreiptis į Bendrovės buveinę adresu Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius dėl Laimėjimo
pervedimo į banko sąskaitą arba dėl Laimėjimo atsiėmimo grynais.
Laimėjimas išmokamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo žaidėjo raštiško kreipimosi.
Jei žaidėjas per 10 kalendorinių dienų nesikreipia, pasibaigus 10 kalendorinei dienai, bet ne vėliau
kaip per 30 dienų nuo Laimėjimo nustatymo dienos, Laimėjimas pervedamas atitinkamai į žaidėjo
mobiliojo telefono sąskaitą arba į Žaidėjo sąskaitą. Apie tai skelbiama viešai Internetinėje
svetainėje, kitose Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo
priemonėse ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tiražo.
11.1.2. Jei Bilietas pirktas mobiliuoju telefonu arba internetu ir to Bilieto Laimėjimas didesnis kaip
50 Lt (14,48 €), dėl Laimėjimo atsiėmimo privalo raštu kreiptis į Bendrovės buveinę adresu
Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius per 30 kalendorinių dienų nuo konkretaus Laimėjimo nustatymo
dienos. Laimėjimas išmokamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo žaidėjo raštiško
kreipimosi.
11.1.3. Jei Bilietas pirktas netiesioginiu ryšiu ir to Bilieto Laimėjimas yra 50 Lt (14,48 €) ar
mažiau, žaidėjas tokį Laimėjimą gali pasiimti prekybos vietose, kuriose išmokami 50 Lt (14,48 €)
ar mažesni Laimėjimai per 30 kalendorinių dienų nuo Laimėjimo nustatymo dienos, arba kreiptis
raštu į Bendrovės buveinę adresu Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius per 30 kalendorinių dienų nuo
konkretaus Laimėjimo nustatymo dienos. Laimėjimas išmokamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų nuo žaidėjo raštiško kreipimosi.
11.1.4. Jei Bilietas pirktas netiesioginiu ryšiu ir to Bilieto Laimėjimas didesnis kaip 50 Lt (14,48 €),
žaidėjas privalo raštu kreiptis į Bendrovės buveinę adresu Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius per 30
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kalendorinių dienų nuo konkretaus Laimėjimo nustatymo dienos. Laimėjimas išmokamas per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo žaidėjo raštiško kreipimosi.
11.2. Bendrovė Kompiuterinėje duomenų bazėje saugos visų laimėjusių Bilietų duomenis Loterijų
įstatymo nustatytą terminą.
11.3. Priklausomai nuo Bilieto įsigijimo būdo, kreipdamasis dėl Laimėjimų, žaidėjas turi:
11.3.1. žaidėjas, pirkęs laimėjusį Bilietą mobiliuoju telefonu (Taisyklių 4.1.1, 4.1.2 punktai),
privalo būti atsiskaitęs su telefoninio ryšio operatoriumi už laimėjusį Bilietą, užregistruotą
Kompiuterinėje duomenų bazėje, ir duomenys apie atsiskaitymą paties žaidėjo arba telefoninio
ryšio operatoriaus turi būti pateikti Laimėjimų išmokėjimo (išdavimo) vietoje. Tai yra, žaidėjas
kartu su prašymu dėl Laimėjimo išmokėjimo Laimėjimų išmokėjimo (išdavimo) vietoje turi pateikti
laimėjusio Bilieto apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (pvz., apmokėtą sąskaitą už telefoninio
ryšio paslaugas, kai yra sudaryta sutartis su telefoninio ryšio operatoriumi), išskyrus žaidėją, pirkusį
laimėjusį Bilietą išankstinio apmokėjimo ryšio kortelėmis. Laimėtojui per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo kreipimosi į Bendrovę dienos bus išmokėtas (išduotas) Laimėjimas.
Laimėjimai tenka mobilaus telefono numerio naudotojui.
11.3.2. žaidėjas, pirkęs laimėjusį Bilietą internetu (Taisyklių 4.1.3 punktas), kartu su prašymu dėl
Laimėjimo išmokėjimo (išdavimo) Laimėjimų išmokėjimo (išdavimo) vietoje turi pasakyti
vartotojo vardą (kodą) ir laimėjusio Bilieto numerį.
11.3.3. žaidėjas, pirkęs laimėjusį Bilietą netiesioginiu ryšiu (Taisyklių 4.1.4 punktas), kartu su
prašymu dėl Laimėjimo išmokėjimo (išdavimo) Laimėjimų išmokėjimo (išdavimo) vietoje ar
prekybos vietose, kuriose išmokami 50 Lt (14,48 €) ar mažesni Laimėjimai, turi pateikti Kortelę,
pagal kurią buvo įsigytas Bilietas, ir rekomenduotina (bet neprivaloma) kasos čekį.
11.4. Darbuotojas, išmokantis (išduodantis) Laimėjimą, laimėjusio Bilieto išrašo tikrumą, tai yra, ar
Bilietas registruotas tiražui Kompiuterinėje duomenų bazėje ir yra laimėjęs Laimėjimą, patikrina
įvedęs Bilieto išraše nurodytą Bilieto numerį ar Kortelės numerį į Kompiuterinę duomenų bazę.
Jeigu Bilieto išrašo tikrumas bus patvirtintas ir Bilietas atitiks reikalavimus, nurodytus Taisyklių
10.7 punkte, žaidėjui bus išmokėtas (išduotas) Laimėjimas.
11.5. Laimėjimai iki 5 000 Lt (1 448,10 €) imtinai žaidėjo pageidavimu išmokami grynais pinigais.
Laimėjimai, viršijantys 5 000 Lt (1 448,10 €), pervedami į žaidėjo nurodytą banko sąskaitą kredito
įstaigoje.
11.6. Laimėjimas gali būti išmokėtas (išduotas) žaidėjo atstovui, o jeigu žaidėjui nėra keturiolikos
metų – tai jo tėvams, rūpintojui, globėjui ar kitam teisėtam atstovui, turinčiam atitinkamų
atstovavimo ar globos dokumentų notaro patvirtintus nuorašus, kurie pateikiami Laimėjimų
išmokėjimo (išdavimo) vietoje.
11.7. Žaidėjai, laimėję 3 500 Lt (1 013,67 €) ar didesnės vertės Laimėjimą, registruojami Priežiūros
institucijos nustatyta tvarka.
11.8. Žaidėjas atsako už visus jam taikomus mokesčius, rinkliavas ar kitus bet kurio pobūdžio
privalomus mokėjimus, taip pat bet kurias išlaidas, susijusias su Loterija ir dalyvavimu joje, nebent
Taisyklėse (punktuose: 4.1.1-4.1.2, 4.1.4, 4.7) nustatyta kitaip. Įstatymų nustatyta tvarka Bendrovė
turi teisę išskaičiuoti iš Laimėjimo sumos žaidėjui taikomus mokesčius, rinkliavas ar kitus bet kurio
pobūdžio privalomus mokesčius.
11.9. Paaiškėjus, kad Bendrovė išmokėjo (išdavė) kokį nors Laimėjimą pagal Bilietą, kuris nėra
laimėjęs Bilietas ar pagal Bilietą, kuris buvo neteisėtai paimtas iš žaidėjo ar asmeniui suklastojus
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duomenis, Laimėjimas privalo būti grąžintas Bendrovei ir išmokėtas (išduotas) teisę į Laimėjimą
turinčiam asmeniui.
11.10. Bendrovė neatsako, jei žaidėjas pameta ar praranda informaciją, duomenis ar kitus šiose
Taisyklėse (punktuose: 11.4, 11.6) nustatytus dokumentus, kurie patvirtina jo teisę į Laimėjimą ar
žaidėjo identifikavimą.
11.11. Išimtiniais atvejais, jei žaidėjas pakeičia mobilaus telefono numerį, neišsaugo visų pirktų
Bilietų išrašų, tačiau gali tiksliai nurodyti mobilaus telefono numerį, iš kurio pirktas laimėjęs
Bilietas, Bendrovė pagal Kompiuterinės duomenų bazės įrašus įsitikinusi žaidėjo pateiktų duomenų
teisingumu (pvz., ar žaidėjo nurodytu Bilieto patikrinimo numeriu yra registruotų Bilietų) ir
pasirašytinai supažindinusi žaidėją su šių Taisyklių 11.9 punktu, išmokės (išduos) pagal laimėjusį
Bilietą priklausantį Laimėjimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo žaidėjo kreipimosi į
Bendrovę dienos, jei žaidėjas kreipėsi nepraleidęs 11 skyriuje nurodyto termino.
12. ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA
12.1. Žaidėjas, prisijungęs prie Internetinės svetainės ir užsiregistravęs žemiau nurodyta tvarka,
interneto ryšiu turi teisę įsigyti Bilietų ir dalyvauti Loterijoje, bei turi galimybę laimėti Laimėjimų
šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
12.2. Asmuo, Internetinėje svetainėje užpildo Bendrovės nustatytą registracijos formą, kurioje, be
kitų duomenų (pavyzdžiui, sutikimo gauti naujienlaiškį, sutikimo su taisyklėmis, terminais ir
sąlygomis, banko sąskaitos numerio ar pan.), nurodo vardą ir pavardę, jo pasirinktą vartotojo vardą
(kodą) ir slaptažodį, kontaktinį telefono numerį, kuriuo, esant būtinybei, būtų galima susisiekti su
žaidėju. Asmuo neregistruojamas, jei yra nepilnai užpildyta registracijos forma arba asmens
pasirinktas vartotojo vardas (kodas) sutampa su jau įregistruoto žaidėjo vartotojo vardu (kodu).
Bendrovė taip pat turi teisę neregistruoti asmens dalyvavimui Loterijoje visais atvejais, kurie
prieštarauja šių Taisyklių (šio punkto ir punkto 9.5) nustatytai tvarkai.
12.3. Kiekvienam žaidėjui, po sėkmingos registracijos, Kompiuterinė duomenų bazė atidaro
Žaidėjo sąskaitą Bendrovės apskaitos sistemoje. Žaidėjas įgyja teisę dalyvauti Loterijoje bei
disponuoti Žaidėjo sąskaitoje esančiomis lėšomis po registracijos, kai perveda į Bendrovės banko
sąskaitą savo pasirinktą pinigų sumą Bilietams įsigyti.
12.4. Žaidėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą, įskaitant ir savo
asmens tapatybę patvirtinančių duomenų bei banko sąskaitų ir kitų identifikacinių duomenų
tinkamą nurodymą.
12.5. Žaidėjas prisijungia prie savo Žaidėjo sąskaitos ir turi teisę įsigyti Bilietų bei dalyvauti
Loterijoje, naudodamasis registracijos formoje nurodytu vartotojo vardu (kodu) ir slaptažodžiu.
Žaidėjo autentiškumas laikomas patvirtintu, jei žaidėjas įvedė teisingą vartotojo vardą (kodą) ir
slaptažodį ir žaidėjo siųstą informaciją Bendrovė gavo.
12.6. Atsižvelgiant į savo duomenų pateikimą Bendrovei, žaidėjas bus informuojamas apie asmens
duomenų tvarkymą ir turės elektroniniu būdu patvirtinti savo sutikimą. Registruodamasis
Kompiuterinėje duomenų bazėje ir įsigydamas Bilietus, žaidėjas patvirtina, kad jis sutinka, jog
Bendrovė tvarkytų žaidėjo asmens duomenis ir juos perduotų asmeniui, su kuriuo Bendrovė yra
sudariusi paslaugų teikimo sutartį žaidėjo identifikavimo tikslais. Žaidėjas turi teisę žinoti (būti
informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis
ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius savo asmens
duomenis. Pasitikslinti rūpimą informaciją žaidėjas gali kreipęsis į Bendrovę laišku, adresu
Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius, Bendrovės telefono numeriu 8 (5) 2450077 (skambinti), el. paštu
info@lottofix.eu ar tiesiogiai, atvykęs į Bendrovės buveinę.
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12.7. Žaidėjas bet kada gali atsiimti visas ar dalį lėšų, kurios nebuvo panaudotos Bilietams įsigyti,
iš savo Žaidėjo sąskaitos Bendrovės apskaitos sistemoje, pateikęs Bendrovei prašymą (prisijungęs
prie savo Žaidėjo sąskaitos ir užpildęs atitinkamą formą) pervesti jas atgal tuo pačiu būdu ir į tą patį
šaltinį (bankas, kredito unija ir pan.), iš kurio tas lėšas Bendrovė gavo. Banko pavedimo mokestį
pagal tuo metu nustatytus banko įkainius (nuo 0,80 Lt (0,23 €) iki 1,40 Lt (0,41 €)) sumoka
žaidėjas. Bendrovė šiame punkte nurodytų įkainių nenustato, juos nustato bankas, todėl keičiantis
ekonominei situacijai bankas gali nustatyti ir kitokius įkainius.
12.8. Bendrovė turi teisę, bet ne pareigą, uždaryti Žaidėjo sąskaitą Bendrovės apskaitos sistemoje,
jei užsiregistravęs žaidėjas neatliko pirkimo per paskutines 90 dienų ir pervesti visas Žaidėjo
sąskaitoje esančias lėšas atgal tuo pačiu būdu ir į tą patį šaltinį (bankas, kredito unija ir pan.), iš
kurio tas lėšas Bendrovė gavo. Banko pavedimo mokestį pagal tuo metu nustatytus banko įkainius
(nuo 0,80 Lt (0,23 €) iki 1,40 Lt (0,41 €)) sumoka žaidėjas. Apie sprendimą uždaryti Žaidėjo
sąskaitą, kurioje yra lėšų, Bendrovė informuoja žaidėją prieš 30 kalendorinių dienų žaidėjo
kontaktiniais duomenimis, kuriuos žaidėjas nurodė registracijos metu. Po metų nuo paskutinio
atlikto pirkimo Bendrovė uždaro Žaidėjo sąskaitą ir perveda visas Žaidėjo sąskaitoje esančias lėšas
atgal tuo pačiu būdu ir į tą patį šaltinį (bankas, kredito unija ir pan.), iš kurio tas lėšas Bendrovė
gavo. Banko pavedimo mokestį pagal tuo metu nustatytus banko įkainius (nuo 0,80 Lt (0,23 €) iki
1,40 Lt (0,41 €)) sumoka žaidėjas. Apie sprendimą uždaryti Žaidėjo sąskaitą, kurioje yra lėšų,
Bendrovė informuoja žaidėją prieš 30 kalendorinių dienų žaidėjo kontaktiniais duomenimis, kuriuos
žaidėjas nurodė registracijos metu. Žaidėjo sąskaitoje esančios lėšos, dėl kurių išmokėjimo žaidėjas
nesikreipia praėjus vieneriems metams nuo paskutinio Bilieto pirkimo ir kurių dėl kokių nors
priežasčių neįmanoma pervesti atgal tuo pačiu būdu ir į tą patį šaltinį (bankas, kredito unija ir pan.),
iš kurio tas lėšas Bendrovė gavo, arba, jei žaidėjas nesikreipė į Bendrovės buveinę su prašymu lėšas
grąžinti į kitą žaidėjo nurodytą sąskaitą, tai tokios lėšos lieka Bendrovės nuosavybe. Bendrovė
šiame punkte nurodytų įkainių nenustato, juos nustato bankas, todėl keičiantis ekonominei situacijai
bankas gali nustatyti ir kitokius įkainius.
13. ŽAIDĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
13.1. Žaidėjas turi teisę:
13.1.1. prieš dalyvaudamas Loterijoje ar jos metu, susipažinti su Bendrovei išduota licencija ir su
šiomis Taisyklėmis (t.y. žaidėjo prašymu pateikiama Bendrovės vadovo patvirtinta licencijos kopija
ir Taisyklių kopija);
13.1.2. atsiimti Laimėjimą šių Taisyklių 11 skyriuje nustatyta tvarka;
13.1.3. Taisyklių 14 skyriuje nustatyta tvarka pareikšti pretenzijas Bendrovei;
13.1.4. laimėjęs Loterijoje, reikalauti neskelbti jo asmens duomenų, išskyrus kai ši informacija
teikiama pagal teisės aktų reikalavimus Priežiūros institucijai, ikiteisminio tyrimo pareigūnams,
teismui ir kitoms institucijoms;
13.1.5. reikalauti iš Bendrovės išduoti jam Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos nustatytos formos pažymą apie išmokėtus (išduotus) Laimėjimus. Tokią pažymą
Bendrovė turi išduoti žaidėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi
dienos;
13.1.6. dėl neteisėtų Bendrovės veiksmų ar neveikimo kreiptis į Priežiūros instituciją arba kitas
institucijas.
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13.2. Žaidėjai turi Loterijų įstatyme, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, kituose įstatymuose ir
poįstatyminiuose aktuose bei šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
13.3. Žaidėjas įsipareigoja:
13.3.1. laimėjęs 3 500 Lt (1 013,67 €) ar didesnį Laimėjimą, pateikti dokumentus asmens tapatybei
nustatyti ir registruotis Loterijoje laimėjusių asmenų žurnale;
13.3.2. laikytis Taisyklių reikalavimų;
13.3.3. nepiktnaudžiauti savo teisėmis.
14. PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
14.1. Jei žaidėjas mano, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, jis turi
teisę kreiptis su rašytine pretenzija į Bendrovės buveinę adresu Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius.
Pretenzijoje turi būti nurodytas žaidėjo vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, kontaktinis telefono
numeris bei elektroninio pašto adresas (jei tokie yra), pretenzijos pateikimo data bei žaidėjo ar jo
įgalioto asmens parašas. Jei pretenziją pateikia įgaliotas asmuo – jo atstovavimo teisę liudijantis
dokumentas. Jam pageidaujant, išduodamas rašytinės pretenzijos priėmimą patvirtinantis
dokumentas.
14.2. Iš žaidėjo, pateikusio rašytinę pretenziją, Bendrovė gali paprašyti pateikti papildomų
dokumentų, informacijos ar komentarų. Žaidėjas turi teisę atsisakyti juos pateikti, tuomet Bendrovė
nagrinėja jo pretenziją vadovaudamasi turima informacija ir duomenimis.
14.3. Pretenzija turi būti išnagrinėta ir išsamus motyvuotas atsakymas (sprendimas), pagrįstas
dokumentais, pateiktas žaidėjui raštu per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo žaidėjo kreipimosi
gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie
Bendrovės pateikto atsakymo žaidėjui. Žaidėjas turi teisę savo teises ginti ir kitais teisėtais būdais.
14.4. Žaidėjas žino, kad jis negali reikšti Bendrovei pretenzijų dėl to, kad jis pasinaudojo mobilaus
telefono numeriu dalyvauti Loterijoje, tam neturėdamas teisės.
14.5. Žaidėjas, nesutinkantis su Bendrovės atsakymu (sprendimu) į žaidėjo pretenziją, turi teisę jį
skųsti Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
14.6. Žaidėjas, skųsdamas Bendrovės veiksmus ar reikšdamas pretenzijas, turi visas teises ir
pareigas, nustatytas Loterijų įstatyme, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Bendrovė ir žaidėjai įsipareigoja laikytis Loterijų įstatymo ir kitų poįstatyminių aktų nuostatų
bei šių Taisyklių. Taisyklės sukuria sutartines Bendrovės teises ir pareigas su žaidėjais ir jų
atstovais dėl Loterijos per visą Loterijos organizavimo laikotarpį.
15.2. Bendrovė gali keisti ir/ar papildyti Taisykles, suderinusi su Priežiūros institucija. Šios
taisyklės, jų pakeitimai bei papildymai įsigalioja kitą dieną po jų patvirtinimo ir prieš pradedant
platinti Bilietus į kitą tiražą, jei Taisyklėse aiškiai nenurodyta kitaip. Pradėjus platinti Bilietus pagal
suderintas Taisykles, nuo 149 tiražo nebus galima įsigyti Bilietų pagal nepanaudotas Korteles, kurių
numeriai yra: nuo P4ZL-00000001 iki P4ZL-01302400 ir nuo P4ZL-10120001 iki P4ZL-10500000
(šių Kortelių pavyzdžiai pateikiami 2 priede).
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15.3. Bendrovė neatsako už tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria ar gali patirti
žaidėjai ar bet kurie tretieji asmenys, susijusius su tokių asmenų siekiu dalyvauti ar dalyvavimu
Loterijoje, jei jie kilo ne dėl Bendrovės kaltės.
15.4. Sutrikus Kompiuterinės duomenų bazės, kompiuterinės įrangos ar programinės įrangos
veiklai, Bilietų platinimas ir tikrinimas Bendrovės sprendimu gali būti laikinai sustabdytas. Jeigu
toks sustabdymas trunka ilgiau kaip 24 valandas, Bendrovė apie tai informuoja viešai, paskelbdama
Internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamose visuomenės informavimo
priemonėse bei nurodydama numatomą minėtų sistemų atnaujinimo datą ir laiką.
15.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata būtų pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitoms
Taisyklių nuostatoms. Bendrovė nedelsiant turi pakeisti ir su Priežiūros institucija suderinti naują
nuostatą, kuri atitiktų teisės aktų reikalavimus.
SUDERINTA
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2014 m. ______________ ____ d. įsakymu Nr. ______
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1 PRIEDAS
1. Trumpąja žinute (SMS) arba skambinant mobiliuoju telefonu nupirkto Loterijos „Nacionalinė
loterija“ Bilieto išrašo pavyzdys:
Nacionaline loterija 123 2011-01-02 Bil. V001-12345678 Deriniai A-09 21 50 68 74 B-08 14 27
39 44 59 67 76 80 84 C-05 12 17 18 25 36 37 42 48 55 65 66 73 82 85
2. Internetu nupirkto Loterijos „Nacionalinė loterija“ Bilieto išrašo pavyzdys:
Nacionalinė loterija Tir.123 2011-01-02 Bil.Nr V001-12345679 Deriniai A-08 21 50 68 74 B-09
14 27 39 44 59 67 76 80 84 C-05 12 17 18 25 36 37 42 48 55 65 66 73 82 85 Linkime laimėti!
3. Kortelės, su kuria galima nupirkti Loterijos „Nacionalinė loterija“ Bilietą pavyzdys:
Kortelė turi būti aktyvuota prekybos
vietoje apmokėjus bilieto kainą 2,50 Lt (0,72 €) ir galios tik tame
tiraže, į kurį buvo aktyvuota.
Aktyvuota
kortelė
galioja
artimiausiame vykdomame tiraže.

Įsigyk loterijos „Nacionalinė loterija“
bilietą
su šiais deriniais:

Aktyvuota kortelė atitinka išrašą iš
kompiuterinės duomenų bazės apie
loterijos
„Nacionalinė
loterija“
bilietą.

A: 08 21 50 68 74
B: 09 14 27 39 44
59 67 76 80 84
C: 05 12 17 18 25
36 37 42 48 55
65 66 73 82 85

Tiražai vyksta kiekvieną savaitę.
Laimėjote? Turite klausimų?
Kreipkitės į UAB „Žalgirio loto“
adresu Švitrigailos g. 11F, 03228
Vilnius, tel. 8 (5) 2450077, el. paštu
info@lottofix.eu.
http://www.nacionalineloterija.lt

Nr. P4ZL-12345678
Rekomenduojame išsaugoti kasos
čekį! Kortelė vienkartinė.

4. Derinių pasirinkimo formos Internetinėje svetainėje pavyzdys:
1. Pasirink derinius pats
arba spausk BimBam
Deriniai
A: 08 21 50 68 74
B: 09 14 27 39 44
59 67 76 80 84
C: 05 12 17 18 25
36 37 42 48 55
65 66 73 82 85

2. Spausk
Pirkti
Kaina 2,50 Lt (0,72 €)

Informacija
Dešimtukai:
01
11
21
31
41
51
61
71
81

02
12
22
32
42
52
62
72
82

03
13
23
33
43
53
63
73
83

04
14
24
34
44
54
64
74
84

05
15
25
35
45
55
65
75
85

06
16
26
36
46
56
66
76
86

07
17
27
37
47
57
67
77
87

08
18
28
38
48
58
68
78
88

09
19
29
39
49
59
69
79
89

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Skaičiai vieno bilieto deriniuose neturi kartotis;
Derinį A turi sudaryti 5 skaičiai - iš vieno dešimtuko daugiausia vienas;
Derinį B turi sudaryti 10 skaičių - iš vieno dešimtuko daugiausia du;
Derinį C turi sudaryti 15 skaičių - iš vieno dešimtuko daugiausia trys.
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2 PRIEDAS
Kortelių, pagal kurias nuo 2014 m. rugsėjo 4 d. nebegalima įsigyti Bilietų, pavyzdžiai:

