
 
 

Konkurso “PEX 50” taisyklės 
 

Bendrosios nuostatos 
 
1. Konkurso “PEX 50” (toliau – Konkursas) taisyklės (toliau – Taisyklės) apibrėžia Konkurso tikslus, 

dalyvavimo, vertinimo ir prizų skyrimo tvarką. 
2. Konkurso iniciatorius– UAB „Uponor”, juridinio asmens kodas 111581682, buveinės adresas Ukmergės g. 

280, LT-06115 Vilnius, kontaktiniai duomenys - Tel. Nr. 2383381, info.lithuania@uponor.com (toliau – 
Uponor). 

3. Konkurso organizatoriai (toliau – Organizatoriai) yra Uponor ir Uponor gaminių distributoriai (toliau – 
Distributoriai), nurodyti sąraše, kuris pasiekiamas paspaudus nuorodą.  

4. Konkurso dalyviais gali būti montuotojai (toliau – Dalyvis), montuojantys šildymo, vėsinimo, vėdinimo 
(toliau – ŠVOK) ir/arba vandentiekio-nuotekų sistemas su Uponor produktais / medžiagomis.  

 
Konkurso tikslas  

 
5. Konkurso Dalyviai pirkdami Uponor gaminius, Distributorių prekybos taškuose, siekia gauti Uponor 

tiekiamus prizus už pasiektą apyvartos tikslą.  
 

Dalyvavimo taisyklės 
 
6. Dalyviai, norintys dalyvauti Konkurse, privalo būti pasirašę  bendradarbiavimo sutartį su vienu iš Uponor 

Distributorių. 
7. Distributoriai vykdo Dalyvių registraciją ir surenka užsiregistravusių Dalyvių sutikimus su šiomis Konkurso 

taisyklių sąlygomis.  
8. Duomenis apie Uponor gaminių pirkimo apyvartas administruoja Distributoriai. 
9. Pirkimai pas skirtingus Distributorius nėra sumuojami. 
10. Konkurse vertinami sekančių Uponor kategorijų produktų pirkimai: Uponor PEX vandentiekio sistemos 

produktai, paviršinio šildymo ir vėsinimo sistemų produktai, temperatūros kontrolės sistemos produktai. 
11. Vertinant pardavimus bus vertinami pardavimai už kuriuos yra pilnai atsiskaityta Konkurso paskutinės 

dienos datai. 
 

Prizai 
 
12. Dalyvis nupirkęs Uponor medžiagų už sumą kuri siekia nurodytą lentelėje Nr. 1 (Apyvartos tikslas), gali 

pasirinkti toje pačioje lentelėje pateiktus Uponor finansuojamus prizus.  
 

Lentelė Nr. 1 

Prizo pavadinimas 
Prizo vertė 
su PVM 

Apyvartos 
tikslas 

Įrankis M12 Fuel 423,5 20 000 

Atsarginė baterija M12 4AH 166,98 10 000 

Pakrovėjas 119,79 5 000 

Uponor Q&E plėtimo antgalis M12/RAPID SEAL 9,9X1.1 96,8 5 000 

Uponor Q&E plėtimo antgalis M12/M18RAPID SEAL 
16X1,8/2,0/2,2 107,69 5 000 

Uponor Q&E plėtimo antgalis M12/M18RAPID SEAL 20X1,9/2,0 107,69 5 000 

Uponor Q&E plėtimo antgalisM12/M18RAPID SEAL 20X2,8 107,69 5 000 

Uponor Q&E plėtimo antgalis MM12/M18RAPID SEAL 25X2,3 107,69 5 000 

Uponor Q&E plėtimo antgalis M12/M18RAPID SEAL 25X3,5 107,69 5 000 

Uponor Q&E plėtimo antgalis M12/M18RAPID SEAL 32X2,9 107,69 5 000 

Uponor Q&E plėtimo antgalis M12 14x2,0/15x2,5 97,405 5 000 

Uponor Q&E plėtimo antgalis M12 17x2,0/18x2,5 97,405 5 000 



 
 
 
 

Terminai 
 
13. Konkursas vyksta nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.  
 

Konkurso laimėtojų nustatymas 
 
14. Prizų laimėtojai bus nustatomi pasibaigus Konkurso terminui ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 31 d.  
15. Bendras Konkurso Dalyvių skaičius iš anksto nėra žinomas. 
16. Prizų laimėtojams apie laimėjimą bus pranešta asmeniškai, jų Distributoriams nurodytu el. pašto adresu 

arba telefonu. 
 

Prizų atsiėmimas  
 
17. Prizus įteikia Uponor Distributorių darbuotojai. 
18. Prizo įteikimo metu pasirašomas prizo priėmimo-perdavimo aktas ir vėliau laimėtojas neturi teisės reikšti 

pretenzijų organizatoriams dėl prizo.  
19. Laimėtojai gali kreiptis dėl prizų ir atsiimti prizus ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).   
20. Informacija apie prizų laimėtojus (įskaitant laimėtojo vardą, pavardę, nuotraukas) gali būti viešinama 

Uponor ir Distributorių internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose.  
 

Atsakomybės ribojimas 
 
21. Organizatoriai nėra atsakingi už bet kokius galimus laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą. Jokios 

papildomos laimėtojo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu (pvz. transporto išlaidos, telefoninių pokalbių 
išlaidos ir pan.), kurios nėra aptartos šiose Taisyklėse, nėra padengiamos. 

22. Konkurso organizatoriai nėra atsakingi už bet kokias išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konkurse. 
23. Uponor turi teisę nutraukti Konkurso ir prizų išdavimą atsiradus force majeure aplinkybėms. Šiuo atveju 

Uponor įsipareigoja apie Konkurso nutraukimą paskelbti viešai Uponor internetinėje svetainėje.  
24. Uponor pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles, apie tai informuodamas Uponor internetinėje 

svetainėje www.uponor.lt. 
 

Asmens duomenų apsauga 
 
25. Distributoriai patvirtina, kad informavo Dalyvius, kad jų duomenys bus perduodami Uponor, kokiais tikslais 

ir pagrindais, supažindino Dalyvius su jų teisėmis bei informavo, kad daugiau informacijos apie jų duomenų 
tvarkymą jie gali rasti atitinkamo Distributoriaus Privatumo politikoje bei Uponor Privatumo politikoje 
(https://www.uponor.lt/legal-information/duomen%C5%B3-apsauga).  

26. Visi Konkurso dalyviai patvirtina, kad jie yra informuoti apie vykdomą jų asmens duomenų tvarkymą (BDAR 
14 str. 5 d. (a)).  

27. Konkurso Dalyvių pateikti asmens duomenys yra tvarkomi Konkurso organizavimo, vykdymo (įskaitant 
informacijos apie Konkurso Dalyvius teikimą, laimėtojų atranką ir paskelbimą), statistikos tikslais. Asmens 
duomenų valdytojai – atitinkami Distributoriai ir  Uponor.  

28. Konkurso Dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė, atvaizdas) bei 
informacija apie dalyvavimą Konkurse gali būti naudojami Konkurso viešinimo tikslais (paskelbiant apie 
laimėtojus internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir kt.). 

29. Konkurso Dalyviai turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat 
reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens 
duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų reikalavimų. 

 
 
 
 

https://www.uponor.lt/legal-information/duomen%C5%B3-apsauga


 
 
Kitos nuostatos 

 
30. Laimėti prizai nėra keičiami kitais prizais, taip pat prizo vertė nėra išmokama pinigais. Nepavykus susisiekti 

su laimėtoju ar jam neatsiėmus prizo iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai), prizo laimėtojas praranda teisę 
į prizą.  

31. Pastebėję sukčiavimo atvejus, organizatoriai pasilieka teisę nedelsiant išbraukti Dalyvį iš konkurso dalyvių 
sąrašo, pranešant apie tai Dalyvio nurodytu el. pašto adresu per 3 (tris) darbo dienas.  

32. Visi skundai dėl Konkurso organizavimo ir/ar vykdymo Distributoriui ir Uponor pateikiami raštu iki 2023 m. 
rugpjūčio 31 d. Vėliau gauti skundai nebus nagrinėjami.  

33. Organizatoriai išnagrinėja skundą ir pateikia atsakymą per 15 (penkiolika) dienų nuo skundo gavimo.  
34. Organizatorių ir Dalyvių teisės ir pareigos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir  

šiomis Taisyklėmis.  
35. Konkurse negali dalyvauti Uponor darbuotojai ir jų šeimos nariai, Distributorių darbuotojai ir jų šeimos 

nariai.  
36. Papildoma informacija apie Konkursą teikiama telefonu +370 (5) 213 2336 arba el. pašto adresu 

lietuva@uponor.com darbo valandomis (I-IV 08.00-17.00, V 08.00-16.00).  
 
 
 

tel:+370%20(5)%20213%202336

