
KAS GALI DALYVAUTI ŽALIOJOJE LOTERIJOJE?

KOKIOSE PARDUOTUVĖSE REIKIA ĮSIGYTI PRODUKTUS?

KUR KREIPTIS, JEI NEPAVYKSTA ĮKELTI PIRKIMO KVITO? 

KURIUO METU VYKS ŽALIOJI LOTERIJA?

KOKIUS DUOMENIS REIKIA PATEIKTI, NORINT LAIMĖTI PRIZĄ? 

KAIP DALYVAUTI ŽALIOJOJE LOTERIJOJE?

KOKS YRA PRIZAS?

KOKIE PRODUKTAI DALYVAUJA ŽALIOJOJE LOTERIJOJE? 

KADA BUS SKELBIAMAS PRIZO LAIMĖTOJAS? 

Žaliojoje loterijoje registruotis ir žaidime dalyvauti gali tik tie dalyviai, kurių gyvenamojo būsto nuosavybė patvirtinta 

Registrų centro duomenimis.   

„Krekenavos“ ženklu pažymėtus produktus galima įsigyti bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje UAB 

„Krekenavos agrofirma“ partnerių parduotuvėje.

Jei susiduriate su problemomis registruojantis https://www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/ ar nepavyksta įkelti

pirkimo kvito, prašome su mumis susisiekti el. p. zaliojiloterija@fabula.lt.

Laikotarpis, kuriuo galima pirkti „Krekenavos“ prekes ir registruoti pirkimo čekius, prasideda 2022 m. birželio 17 d. 

00:01 val. ir baigiasi 2022 m. liepos 10 d. 23:59 val.

Norint dalyvauti Loterijoje, reikia registruoti įsigytų prekių pirkimo kvitą www.krekenavos.lt/zaliojiloterija, prisegant 

pirkimo kvito kopiją bei nurodant savo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą

bei miestą, kuriame registruota gyvenamoji patalpa, kurioje bus vartojama laimėtos Elektrinės pagaminta saulės

energija. 

Dalyvauti galima perkant bet kokį „Krekenavos“ produktą partnerių parduotuvėse loterijos metu ir registruojant

pirkimo kvitą https://www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/.

Žaliosios loterijos prizas yra nuosavas žalios energijos šaltinis – net 6 kW galingumo nutolusios saulės elektrinės 

dalis „Green Genius“ parke iš saulesparkai.lt. platformos (toliau – Elektrinė). Prizo laimėtojas saulės energija galės 

naudotis iki 2045 m. Loterijos Organizatorius apmokės Elektrinės įsigijimo mokestį, metinį priežiūros mokestį už 

likusią 2022 metų dalį bei vienkartinį administravimo mokestį. Sutarties sudarymo mokestį, kuris yra 1 (vienas) EUR 

ir kitus su Elektrinės priežiūra* ir elektros tiekimu susijusius mokesčius Prizo laimėtojas turės padengti savo

asmeninėmis lėšomis visą jėgainės galiojimo periodą. 

*Metinis 6 kW Elektrinės priežiūros mokestis – 174 EUR 

Loterijoje dalyvauja visi „Krekenavos“ ženklu pažymėti produktai. 

Prizo laimėtojas bus skelbiamas liepos 18 d.

DUK 

KAS NUTIKS, JEI PAGAMINTOS SAULĖS ENERGIJOS NEUŽTEKS?  

Jei laimėta Elektrinė pagamins mažiau elektros energijos, nei suvartosite, jums bus taikomas jūsų pasirinkto



KAS NUTIKS, JEI PAGAMINTOS SAULĖS ENERGIJOS BUS PER DAUG?  

Jei jums 6 kW galios Elektrinė yra per didelė, šią galią galima paskirstyti į kitus jums nuosavybės teise priklausančius 

objektus (tačiau bet kurios priskiriamos dalies galia negali būti mažesnė nei 1 kW). Jūs turite teisę gauti kompensaci-

ją už sukauptą ir per kaupimo laikotarpį nesuvartotą elektros energiją. Kompensacijos mechanizmą ir kainas nustato 

jūsų energijos tiekėjas. 

nepriklausomo tiekėjo sutartyje numatytas tarifas už kiekvieną suvartotą kWh.


