
                                                                                                                                                              
 

   

Žaidimas: pateik savo užsakymą Can Can picerijoje nuskenavus QR kodą esantį ant stalelio ir 

laimėk vieną iš 20 prizų. 

Žaidimo organizatorius ir koordinatorius UAB Delano, įmonės kodas 125542554, adresas Ozo g. 25, Vilnius 

(toliau – Organizatorius).  

Žaidimo partneris: UAB Meniu, įmonės kodas 304315434, adresas Ulonų g. 5, Vilnius (toliau – Partneris). 

Žaidimo laikotarpis: Žaidimas vyksta nuo 2022 m. lapkričio 22 d. iki 2023 m. sausio 5 d. (imtinai). 

Taisyklės: 

1. Žaidime dalyvauja visi nurodytu laikotarpiu Can Can picerijose pateikę užsakymus QR kodų pagalba 

meniu.lt programėlėje arba www.meniu.lt internetinėje svetainėje bei kurie patvirtina savo 

dalyvavimą žaidime prisiregistruodami ir nurodydami savo el. pašto adresą bei paspausdami 

mygtuką „Sutinku“. 

2. Žaidimo prizai:  

• 1 vnt. elektrinis paspirtukas – Xiaomi Mi Electric Scoter 3 Lite – 363,99 Eur vertės;  

• 3 vnt. belaidės kolonėlės – Mi Portable Bluetooth Speaker – 39,99 Eur vertės;  

• 16 vnt. Can Can picerijos dovanų kortelių po 20 Eur vertės. 

3. Žaidime dalyvauja kiekvienas apmokėtas užsakymas, minimali užsakymo suma 3,99 Eur. 

4. Žaidimo laimėtojus išrinksime burtų keliu. Iki 2023 m. sausio 12 d. kiekvienas žaidimo laimėtojas 

apie laimėtą prizą bus informuojamas asmeniškai, registracijos metu nurodytu elektroniniu pašto 

adresu ir/arba telefonu. Informacija apie laimėtojus bei jų laimėtus prizus taip pat bus skelbiama 

CanCan pizza Facebook profilyje. 

5. Jei prizas neatsiimamas per 14 dienų nuo laimėtojų paskelbimo datos, tuomet jo laimėjimas bus 
panaikintas, o prizai lieka UAB Delano nuosavybe. 

6. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 
7. Prizai atsiimami asmeniškai adresu Ozo g. 25, Vilnius. Dalyvių išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, 

neatlyginamos.  
8. Papildoma informacija apie prizų atsiėmimą bus teikiama laimėtojui asmeniškai. 
9. Asmenys dalyvaudami žaidime ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, 

jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 
10. Žaidime dalyviai registruodamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtina savo sutikimą 

dalyvauti Žaidime. 
11. Jeigu žaidime dalyvauja nepilnametis asmuo, už visus jo veiksmus žaidimo organizatoriui ar 

suinteresuotiems tretiesiems asmenims atsako tėvai (įtėviai, globėjai ar pan.). 
12. Teisę dalyvauti žaidime turi visi fiziniai asmenys, žaidimo laikotarpiu užpildę anketos formą 

www.meniu.lt internetinėje svetainėje arba meniu.lt mobiliojoje programėlėje.  

13. Žaidime negali dalyvauti UAB Delano bei UAB Meniu darbuotojai. 
14. Papildoma informacija dėl žaidimo bus skelbiama internetiniuose www.cancan.lt ir www.meniu.lt 

tinklalapiuose ir/arba Facebook CanCan pizza bei meniu.lt profiliuose. 
15. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles bei sąlygas ir paskelbti internetiniuose  

www.cancan.lt ir www.meniu.lt tinklalapiuose ir/arba Facebook CanCan pizza bei meniu.lt 
profiliuose. 

16. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 
17. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti žaidimą bet kuriuo metu. Apie žaidimo nutraukimą 

Organizatorius privalo paskelbti tinklalapiuose www.cancan.lt ir www.meniu.lt ir/arba Facebook 
CanCan pizza bei meniu.lt profiliuose. 
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