
Akcijos „Nemokamas mobilusis internetas su „MoQ“ taisyklės „LABAS“ vartotojams 

 

1. Apie akciją „Nemokamas mobilusis internetas su „MoQ“    

1.1. „Nemokamas mobilusis internetas su „MoQ“ (toliau – Akcija) trukmė – 2019 06 18–2019 08 31 

(imtinai).  

1.2. Išankstinio mokėjimo ryšio paslaugų „LABAS“ vartotojai Akcijos laikotarpiu tapę naujais “MoQ” 

naudotojais, galės nemokamai gauti neribotą mobiliojo interneto duomenų kiekį mėnesiui. Apie šį duomenų 

paketą „MoQ“ naudotojas bus informuotas SMS žinute per 1 kalendorinę dieną nuo sėkmingos „MoQ“ 

registracijos, kurioje bus nurodyta kaip per 24 val. pasinaudoti pasiūlymu. Nemokami gigabaitai galios 30 

kalendorinių dienų. Duomenų paketas suteikiamas vieną kartą ir galioja Lietuvoje. Suteiktas duomenų 

paketas galios su „LABAS“ vartotojo turimais interneto bei pokalbių planais. Jei „LABAS“ vartotojas 

užsiregistruos „MoQ“ ir per kalendorinį mėnesį atliks bent 5 Akcijos sąlygas atitinkančias Mokėjimo 

operacijas, neribotų gigabaitų suteikimo terminai nebus sumuojami, o duomenų paketo galiojimo terminas 

atnaujinamas 30 kalendorinių dienų nuo paskutinio užsakymo SMS žinute datos. 

1.3. Išankstinio mokėjimo ryšio paslaugų „LABAS“ vartotojai, kurie jau yra „MoQ“ naudotojais, Akcijos 

laikotarpiu per kalendorinį mėnesį atlikę bent 5 (penkias) šios Akcijos sąlygas atitinkančias Mokėjimo 

operacijas, galės nemokamai gauti neribotą mobiliojo interneto duomenų kiekį mėnesiui. Apie šį duomenų 

paketą „MoQ“ naudotojas bus informuotas SMS žinute per 1 kalendorinę dieną nuo penktosios Akcijos 

sąlygas atitinkančios Mokėjimo operacijos atlikimo, kurioje bus nurodyta kaip per 24 val. pasinaudoti 

pasiūlymu. Nemokami gigabaitai galios 30 kalendorinių dienų. Duomenų paketas suteikiamas kiekvieną 

kartą atlikus penkias šios Akcijos sąlygas atitinkančias Mokėjimo operacijas. Neribotų gigabaitų suteikimo 

terminai nesumuojami. Pasiūlymu pasinaudojus daugiau nei vieną kartą, duomenų paketo galiojimo 

terminas atnaujinamas 30 kalendorinių dienų nuo paskutinio užsakymo SMS žinute datos. Suteikti GB 

galioja naršymui Lietuvoje. Suteiktas duomenų paketas galios su „LABAS“ vartotojo turimais interneto bei 

pokalbių planais.  

1.4. Akcijos sąlygas atitinkančiomis Mokėjimo operacijomis laikomi (naudojantis programėlės „MoQ“ 

funkcija, skirta atsiskaityti už prekes ir (ar) paslaugas pas Prekybininkus) „MoQ“ naudotojų atlikti 

atsiskaitymai už Prekybininkų prekes ar paslaugas, kai kiekvieno atsiskaitymo suma yra ne mažesnė nei 1 

(vienas) Eur. Akcija netaikoma, jei programėlės „MoQ“ naudotojas atsiskaito už Prekybininko prekes ar 

paslaugas pateikdamas mokėjimo nurodymą pervesti lėšas į kitose bendroje mokėjimų eurais erdvėje 

(angl. SEPA) veikiančiose kredito įstaigose ir (ar) bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančiose mokėjimo 

ar elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas. Akcijos sąlygas atitinkančiomis Mokėjimo operacijomis 

taip pat nelaikomi tarpusavio atsiskaitymai tarp „MoQ“ naudotojų. 

1.5. Nemokami gigabaitai galios tik Lietuvos teritorijoje. Pasiūlymas galioja pilnamečiams Bitės 

klientams. 

1.6. Akcijos organizatorė (toliau Organizatorė) – UAB „Mobilieji mokėjimai“ (įmonės kodas 304431143, 

buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius). Akcijos prizų steigėja ir už prizų perdavimą Akcijos dalyviams 

atsakinga įmonė - UAB „Bitė Lietuva“ (įmonės kodas: 11068899, Žemaitės g. 15, Vilnius) (toliau- Bitė). 

1.7. Organizatorė pasilieka teisę vienašališkai keisti Akcijos Taisyklių sąlygas apie tai informavusi 

interneto svetainėje www.moq.lt. 

 

2. Asmens duomenų apsauga 

2.1. Akcijos dalyvių (Akcijos sąlygas įvykdę „MoQ“ naudotojai) asmens duomenų valdytojas yra 

Organizatorė. 

2.2. Organizatorė, siekdama organizuoti Akciją, tvarkys šiuos Akcijos dalyvių duomenis:  

http://www.moq.lt/


2.2.1. Akcijos dalyvių: telefono numeris, registracijos „MoQ“ naudotoju faktas, Akcijos sąlygas atitinkančių 

Mokėjimo operacijų atlikimo faktas ir kita su tokiomis operacijomis susijusi informacija (pvz., operacijos 

numeris, atlikimo laikas, suma). 

2.2. Akcijos dalyvių asmens duomenys, nurodyti Taisyklių 2.2.1. punkte, yra tvarkomi Organizatorės 

Paslaugų teikimo (sutarties vykdymo) pagrindu. 

2.3. Akcijos prizo perdavimo tikslu Akcijos dalyvių duomenys (telefono numeris, registracijos „MoQ“ 

naudotoju faktas, Akcijos sąlygas atitinkančių Mokėjimo operacijų atlikimo faktas) bus perduodami prizo 

steigėjai Bitei. 

2.4. Akcijos dalyvių asmens duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų 

terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai 

sunaikinami. 

2.5. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą 

naudojantis „MoQ“ programėle skaitykite čia, o apie „MoQ“ svetainės lankytojų duomenų tvarkymą 

naudojantis „MoQ“ svetaine, skaitykite čia. 

 

3. Bendrosios nuostatos 

3.1. Akcijos Taisyklės bei visa su ja susijusi aktuali informacija skelbiama interneto puslapyje www.moq.lt. 

https://moq.lt/private/privacy
https://moq.lt/private/lt/cookies
http://www.moq.lt/

