
AKCIJOS „MIESTO COMBO“ (TOLIAU – AKCIJA) SĄLYGOS
Patvirtintos Balcia Insurance SE Lietuvos filialo direktoriaus 2021-03-30 įsakymu Nr. LT2_0201/02-01-04-2021-4

1.  Akcijos organizatorius Balcia Insurance SE Lietuvos filialas, įmonės kodas 304498010, Perkūnkiemio g. 5,
LT-12129 Vilnius (toliau Organizatorius arba Balcia).
2. Akcijos trukmė nuo 2021 04 12 iki 2021 05 09.
3. Akcijos prizai – 4 (keturi) paspirtukai Xiaomi Mi S1 (toliau – Prizas).
4.  Akcijoje dalyvauja fiziniai asmenys, Akcijos galiojimo laikotarpiu internetiniame puslapyje www.balcia.lt sudarę 
Balcia Miesto Combo draudimo sutartis ne trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui ir sumokėję draudimo įmoką 
ar pirmąją jos dalį (toliau – Klientai).
5. Akcijoje dalyvaujančio Kliento galiojanti draudimo sutartis yra Akcijos bilietas Prizui laimėti. Klientas gali laimėti 
vieną Akcijos prizą.
6. Akcijos laimėtojus Organizatorius išrinks atsitiktinės atrankos būdu – po vieną laimėtoją kiekvieną pirmadienį 
viso Akcijos galiojimo laikotarpiu.
7. Akcijoje nedalyvauja Balcia bei Balcia Insurance SE darbuotojai ir jų šeimos nariai.
8. Organizatorius įsipareigoja sumokėti visus privalomus mokesčius, susijusius su Prizo įteikimu.

9.1. Su kiekvienu laimėtoju bus susisiekta asmeniškai draudimo sutartyje nurodytu telefono numeriu ir (arba)
elektroninio pašto adresu.
9.2. Laimėtojai Prizus privalo atsiimti per 30 kalendorinių dienų nuo jų paskelbimo žaidimo laimėtojais dienos 
Balcia buveinėje arba kitu, su Laimėtoju suderintu, adresu.
9.3. Neatsiėmus laimėto Prizo per šių taisyklių nustatytą terminą, prarandama teisė į Prizą. Neatsiimtas Prizas 
lieka Organizatoriaus nuosavybė.
9.4. Atsiimant prizą būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
9.5. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.

10. Kitos sąlygos:

10.1. Organizatorius turi teisę savo profilyje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai paskelbti akcijos laimėtojų 
vardus ir pavardes, taip pat nuotraukomis ar vaizdo įrašu užfiksuotą Prizo įteikimą.
10.2. Akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šios Akcijos organizavimo ir vykdymo 
tikslais.
10.3. Akcijos dalyviai įsipareigoja laikytis šių akcijos sąlygų.

  10.4. Papildoma informacija apie akciją teikiama el. paštu info@balcia.lt arba tel. 19 001.

Dovanojamo paspirtuko “Xiaomi Mi S1” specifikacija:
Produktas: Elektrinis paspirtukas
Įveikiamas atstumas: 30 km
Maksimalus greitis: 25 km/h
Stabdymas: Regeneracinis + diskas
Apšvietimas: Galinis LED
Maksimali apkrova: 100 kg
Baterijos talpa: 280 Wh
Krovimo laikas : iki 5 h
Spalva: Juoda
Aukštis : 114 cm, 49 cm (po sulankstymo)
Svoris: 12.5 kg
Pagaminta iš: Aliuminio lydinio
Apsaugos klasė: IP54 - atsparumas purvui, dulkėms ir vandens purslams
Komplektacija: 5 varžtai, Elektrinis paspirtukas, Maitinimo šaltinis, Padangų pūtimo adapteris, Šešiakampis raktas


