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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Šių uždarosios akcinės bendrovės TIKETA paslaugų teikimo taisyklių (toliau – „taisyklės“) tikslas – 
reglamentuoti paslaugų teikimą uždarojoje akcinėje bendrovėje TIKETA, juridinio asmens kodas 
300037717, (toliau – „Bendrovė“), jos prekybos taškuose (toliau prekybos taškai vadinami „prekybos 
taškais“), Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.tiketa.lt, www.ffwc21.lt (toliau 
tekste – „interneto svetainė“), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 
1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 
„Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, 
taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų 
teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. 
1.2. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų 
kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias 
Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“). 
1.3. Bendrovės Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip 
pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. 
y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – „asmenys“), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis 
Paslaugomis tiek Bendrovės prekybos taškuose, tiek Bendrovės interneto svetainėje, tiek bet kurioje 
kitoje Paslaugų teikimo vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, 
numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams 
asmenims yra taikomos tik Bendrovės pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje 
ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Bendrovė ir konkretus juridinis asmuo 
dėl to atskirai susitarė raštu. 
1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad 
yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis 
taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas. 
1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis, 
neatskiriama sąlygų dalis. 
1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų 
paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.tiketa.lt, www.ffwc21.lt. Asmenims rekomenduojama 
visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija. 
 
2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS 
2.1. Kadangi Bendrovė parduoda bilietus, abonementus, dovanų (dovanų kuponais laikomi kuponai, 
suteikiantys teisę gauti įvairaus pobūdžio paslaugas/prekes) kuponus, nuolaidų korteles ir t. t. (toliau –
„bilietai“), paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų paslaugų 
kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų , renginių vykimo / paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias 
paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių 
garantijų dėl tokių paslaugų. 
2.2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis 
teisę suteikia Bendrovės platinami bilietai, teikimo sąlygų. Bendrovė taipogi nėra atsakinga už paslaugų 
teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra 
informuoja tokias paslaugas teikiantys asmenys. Tokios sąlygos yra privalomos bilietą įsigijusiam 
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asmeniui. Informaciją apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję bilietus, teikimo sąlygas 
pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši 
informacija nėra pateikiama minėtose vietose, šią informaciją galima gauti, kreipiantis į atitinkamų 
paslaugų teikėją. 
2.3. Asmenys įsigyjantys bilietus, kartu sutinka ir su visomis bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra 
privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus. Asmenims nesilaikantiems bilietų naudojimo 
sąlygų Bendrovė ir/ar paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas. 
2.4. Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems asmenims, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. 
Už specifinius informacijos pateikimo būdus, pvz. informacijos teikimą telefonu, gali būti nustatyti 
mokesčiai arba skambučių tarifai. Informaciją apie mokesčius (tarifus) taikomus informacijos pateikimo 
būdams, asmenys gali rasti interneto svetainėje arba kreipdamiesi į Bendrovę. 
2.5. Bilietai gali būti parduodami prekybos taškuose, įskaitant ir interneto svetainę. Bendrovė visiems 
asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti bilietus, todėl laisvas vietas bilietų pirkimo momentu 
parenka automatinė sistema. Šis punktas neapriboja Bendrovės teisės paskirti vietas asmenims ne 
automatiniu būdu pagal specialius komercinius užsakymus / pasiūlymus arba kitais atvejais. 
2.6. Bilietai asmenims išduodami (sugeneruojami) tik sumokėjus pilną bilietų kainą ir bilietams taikomus 
papildomus mokesčius. Informacija apie bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir 
atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į 
Bendrovę. 
2.7. Siekdama patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes 
asmenims atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės prekybos taškuose mokant grynaisiais, atsiskaitymo 
kortelėmis arba atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės interneto svetainėje, pasinaudojant elektroninės 
bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Informacija, 
ar galima atsiskaityti atsiskaitymo kortelėmis, ir kokių sistemų kortelėmis (pvz. „VISA“; „MASTERCARD“) 
galima atsiskaityti už Paslaugas, pateikiama Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikimo vietoje ir gali skirtis. 
Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami. 
2.8. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens 
identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti bilietus 
naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. 
Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, 
jiems užpildant rašytinę registracijos formą. Apie tokią galimybę Bendrovė informuoja atskirai. Asmenys 
užsiregistravę Bendrovės interneto svetainėje privalo laikytis Bendrovės nustatytų, internetinėje 
svetainėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant 
Bendrovė turi teisę tokių asmenų registraciją panaikinti. 
2.9. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę 
informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją 
pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 
straipsnyje. 
2.10. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims rezervuoti bilietus. Informaciją apie 
bilietų rezervavimo paslaugą, apie šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, 
pateikiama Bendrovės interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl 
informacijos suteikimo. 
2.11. Bendrovė interneto svetainėje bilietus įsigyjantiems/rezervuojantiems asmenims gali nustatyti 
bilietų užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. Už bilietų užsakymo limito viršijimą asmeniui gali būti 
taikoma atsakomybė, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje. 
2.12. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims pasirinkti skirtingus įsigytų bilietų 
pristatymo būdus. Informaciją apie galimus bilietų pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai 
ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai 



kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo. 
2.13. Paslaugos prekybos taškuose teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės 
dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui. 
2.14. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas 
šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu. 
2.15. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas 
ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus 
asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar 
sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. 
2.16. Bendrovė neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo 
sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą. 
 
3. BENDROVĖS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS 
3.1. Bendrovės teisės ir pareigos: 
3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių 
reikalavimų besilaikantiems asmenims. 
3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis. 
3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais 
atvejais. 
3.1.4. Bendrovė taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis 
naudotis be jokių apribojimų. 
3.2. Asmenų teisės ir pareigos: 
3.2.1. Asmenys privalo: 
3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas Paslaugas; 
3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų 
Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų; 
3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti 
Bendrovės teisių ir teisėtų interesų; 
3.2.1.4. teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei 
prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą; 
3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas 
pareigas. 
3.2.2. Asmenys turi teisę: 
3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės 
teikiamomis Paslaugomis; 
3.2.2.2. gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją; 
3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis. 
 
4. TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ 
4.1. Asmenims pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte 
ir jo papunkčiuose numatytas priemones. 
4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti 
vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones: 
4.2.1. atsisakyti suteikti Paslaugas; 
4.2.2. panaikinti asmens bilietų užsakymą arba bilietus; 
4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei 
kitą susijusią informaciją; 
4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės; 



4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje; 
4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių. 
4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse 
numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su 
juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių. 
 
5. BILIETŲ (ABONEMENTŲ, NUOLAIDŲ KORTELIŲ IR KT.) ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS 
IR TVARKA 
5.1. Bilietų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos. 
5.2. Paslaugas teikiantys asmenys, kurių teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus, draudžia 
Bendrovei keisti bilietus ar grąžinti pinigus, kai nupirktas bilietas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas 
ar sunaikinamas, kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis paslaugomis, kurioms 
buvo įsigytas bilietas, ir tai įvyko ne dėl šių taisyklių 5.4 punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias 
paslaugas teikiančių asmenų nustatytais atvejais. Bendrovė sugadintų, suplėšytų ar pažeistų bilietų 
nekeičia. Esant pretenzijoms dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į 
paslaugas teikiančius asmenis, kurių teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus. 
5.3. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio į kurį yra įsigyjami bilietai vykdymo 
aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia 
bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad bilietų į renginį 
pardavimas yra susijęs su iš renginio gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymų, papildomų paslaugų 
užsakymu, renginio vietų išdėstymu, jų kiekiu ir pan., įsigyti bilietai yra keičiami tik išimtiniais atvejais. 
Esant techninėmis ir faktinėms galimybėms ir gavus paslaugų teikėjo, kurio teikiamų paslaugų gavimui 
Bendrovė platina bilietus, sutikimą, Bendrovė turi teisę pakeisti bilietus į kitus bilietus tam pačiam 
renginiui. Bilietų keitimo sąlygas Bendrovė tokiu atveju nustato atskirai, paskelbdama jas viešai interneto 
svetainėje ar kitu Bendrovei priimtinu būdu. Asmenys, kuriems yra keičiami bilietai, privalo sumokėti 
Bendrovei jos nustatyto dydžio fiksuotą Bilieto keitimo mokestį ir bilietų kainos ir jiems taikomų 
mokesčių skirtumą. Bet kokiu atveju bilietai gali būti keičiami tik iki renginio į kurį yra platinami šie 
bilietai pradžios. Jeigu yra galimybė keisti bilietus apie tai yra nurodoma interneto svetainėje, nurodant 
ir bilietų keitimo sąlygas. Interneto svetainėje nesant informacijos apie bilietų keitimo į konkretų renginį 
sąlygų, yra laikoma, kad bilietai į šį renginį nėra keičiami. 
5.4. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo 
teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, 
asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, 
kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės 
platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis 
dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo. 
5.5. Tuo atveju jei paslaugas teikiantis asmuo davė sutikimą dėl bilietų grąžinimo ir/arba Bendrovė ir 
paslaugas teikiantis asmuo dėl to susitarė atskirai, pinigus už bilietus gali grąžinti ir Bendrovė. Tokiu 
atveju bilietus Bendrovei asmenys gali grąžinti tuose platinimo taškuose, kuriuose įsigijo bilietus, arba 
tuose platinimo taškuose, kuriuose nurodo Bendrovė. Bet kokiu atveju atšaukus paslaugų teikimą ir/ar 
pakeitus jų teikimo sąlygas dėl nuostolių atlyginimo, įskaitant ir visų įsigyjant bilietą, sumokėtų 
papildomų mokesčių grąžinimo, tuo atveju, kai Bendrovė grąžindama pinigus už bilietus, šių mokesčių 
negrąžina, asmenys turi kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus. 
5.6. Bendrovės nuožiūra arba tuo atveju, kai Bendrovė ir atitinkamas paslaugas teikiantis asmuo 
susitaria, Bendrovės interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdų gali būti skelbiama kitokia 
pinigų už bilietus grąžinimo tvarka. 
5.7. Elektroniniai bilietai, įsigyti interneto svetainėje, grąžinami asmeniui prisijungus prie interneto 
svetainės www.tiketa.lt, www.ffwc21.lt jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais. 

http://www.tiketa.lt/
http://www.ffwc21.lt/


5.8. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti bilietus skirtinguose 
platinimo taškuose. Dėl galimybės grąžinti bilietus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis 
Bendrovės tiesiogiai. 
5.9. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, 
Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo 
sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina 
asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai Bendrovei asmuo yra pateikęs 
savo banko ir sąskaitos rekvizitus, Bendrovė turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo 
prašymo. 
5.10. Jeigu Pirkėjas pametė, sunaikino ar sugadino, ar kitaip prarado įsigytą abonementą arba bilietą, jis 
turi galimybę (renginio organizatoriui leidus) šį abonementą ir/ar bilietą perspausdinti už papildomą 
TIKETA nustatytą mokestį, kurio dydį Pirkėjas gali sužinoti TIKETA nurodytais kontaktais, taip pat – 
kasose. 
5.11. Pinigai už Bilietus negrąžinami, išskyrus 5.12 numatytus atvejus, kai Pirkėjas atsisako sutarties. 
5.12. Bendrovė pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu, remiantis LR civilinio kodekso 
6.22810 straipsniu, turi teisę per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties (t.y. bilieto pirkimo 
sutarties), išskyrus atvejus, kai bilietas buvo įsigytas šioms paslaugoms: 

• laisvalaikio paslaugoms, kai jų suteikimui yra nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar 
laikotarpis; 

• renginių bilietams; 
• kino bilietams; 
• nuolaidoms; 
• periodiniams leidiniams; 
• skaitmeninio turinio paslaugom; 
• apgyvendinimo; 
• prekių vežimo; 
• automobilių nuomos; 
• viešojo maitinimo; 
• kt. LR civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje numatytais atvejais. 

5.13. Atsisakyti bilietų pirkimo sutarties pirkimo ir susigrąžinti pinigus galite per 14 dienų nuo bilietų 

įsigijimo dienos, užpildant sutarties atsisakymo (kupono grąžinimo) aktą, kurią rasite čia. Užpildytas 

sutarties atsisakymo (kupono grąžinimo) aktas pateikiamas el. paštu info@tiketa.lt. Bilietų pirkimo 

sutarties atsisakyti negalima, jeigu paslauga jau buvo suteikta. Bilietų pirkimo sutarties atsisakymas per 

14 dienų nuo įsigijimo negalioja 5.11 punkte išvardintiems atvejams. 

5.14. Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už Bilietus. 

5.15. Pinigų grąžinimas įvykdomas ne vėliau nei per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pinigai 

grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas perkant kuponus. 

 

6. BILIETŲ (ABONEMENTŲ, NUOLAIDŲ KORTELIŲ IR KT.) GALIOJIMO SUSTABDYMO IR GALIOJIMO 

ATNAUJINIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

 

6.1. Bendrovė nenustato ir nėra atsakinga už bilietų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo 

sąlygas ir / ar tvarką, kadangi šią tvarką ir/ar sąlygas nustato asmenys teikiantis atitinkamas paslaugas, 

kuriomis teisę pasinaudoti suteikia Bendrovės platinami bilietai. Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovė 

https://www.tiketa.lt/Files/misc/Kuponu_grazinimo_aktas.pdf


parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė taip pat nenustato tokių paslaugų 

kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, vykimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių 

kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių 

paslaugų. 

6.2. Bendrovė interneto svetainėje ar kita Bendrovei priimtina forma, informuoja asmenis apie bilietų 

galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką kai tik turi galimybę po to, kai/jeigu 

atitinkamas paslaugas, kurioms buvo parduoti Bendrovės platinami bilietai, teikiantys asmenys 

informuoja apie tai Bendrovę. 

6.3. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo 

teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai 

ir dėl to yra stabdomas bilietų galiojimas, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi 

kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ar 

pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į 

kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo. 

6.4. Bilietų galiojimas gali būti sustabdytas, kitais šiose taisyklėse numatytais atvejais. 

 

7. TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI 

7.1. Bendrovės interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir / ar jos partnerių 

nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys naudodamiesi interneto svetaine privalo 

nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų 

reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų 

Bendrovės reikalavimų. 

7.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti 

Bendrovės interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Bendrovės leidimo. 

7.3. , , ,  yra registruoti Bendrovės prekiniai ženklai 

ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į juos. Asmenys neturi teisių naudoti Bendrovės prekinius 

ženklus. 

7.4. Asmenys neturi teisės bilietų klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti bilietus ar juos įgyti kitu 

neteisėtu būdu. Asmenys, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti bilietų. Visos bilietų dizaino 

ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams. 

7.5. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Bendrovės interneto svetainėje ar kitoje Bendrovės 

viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės. 

 

8. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI 

8.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su 

Paslaugų teikimo sąlygomis, bilietų ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti bilietų, kurie suteikia teisę pasinaudoti 

paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. 

Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos. 

8.2. Užsisakydami bilietus interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško bilietų ir / ar teikia 

užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės 

langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos 

laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra. Asmenims, 

besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama: 

8.2.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, 



siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų; 

8.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar 

talpinti Bendrovės interneto svetainėje; 

8.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam 

interneto svetainės veikimui; 

8.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei; 

8.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus 

serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą. 

8.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio 

ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad 

asmenims naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų. 

8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai 

sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam 

konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją. 

 

9. SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA 

OBJEKTYVŪS KRITERIJAI 

9.1. Bilietus įsigyti ir naudotis Bendrovės Paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais 

atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys 

turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio 

sandorius. 

9.2. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė platina bilietus suteikiančius teisę į kitų asmenų teikiamas 

paslaugas, tokių paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie paslaugas teikiantys 

asmenys. Dėl šios priežasties Paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Bendrovė nėra 

atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami 

bilietai, teikimo sąlygų. Informaciją apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję bilietus, teikimo 

sąlygas pateikiama platinimo taškuose, internetinėje svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. 

9.3. Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. bilietų parduodamų 

skirtingoms asmenų grupėms (pensininkams, studentams ir pan.) kaina, bilietų kaina priklausoma nuo 

perkamų bilietų kiekio ar išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi 

mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Bendrovė taikydama skirtingas Paslaugų teikimo sąlygas privalo 

nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. 

9.4. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygas taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms 

aplinkybėms. 

 

10. PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS) 

10.1. Visi papildomi mokesčiai (paslaugos, rezervacijos, arenos ir kt.), kurie tenka vienam bilietui, taip 

pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės prekybos taškuose, interneto svetainėje, kitoje Bendrovės 

viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. 

10.2. Bendrovė taipogi turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Bendrovės 

interneto tinklapyje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis interneto svetainėje arba 

tam tikrais atvejais asmuo informuojamas apie jo dydį betarpiškai (pvz., pildant registracijos rašytinę 

formą) ar pranešant kita Bendrovei priimtina forma. 

10.3. Jei asmuo rezervuoja bilietus, tai bilietai gali būti apmokestinami rezervacijos mokesčiu. Jei 



Bendrovė sudaro galimybę gauti bilietus pristatymo būdu, bilietai gali būti apmokestinami pristatymo 

mokesčiu. 

10.4. Bendrovė taipogi turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus 

mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias 

paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar 

paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį. 

10.5. Jeigu bilietams yra taikomos tam tikros nuolaidos, jos taikomos tik paties bilieto kainai, neįskaitant 

papildomų mokesčių. Papildomiems bilieto mokesčiams nuolaidos nėra taikomos, išskyrus 

administravimo mokestį, kuriam nuolaida gali būti suteikiama. 

 

11. NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS 

11.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija 

apie Paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar 

nemokamai nurodoma prekybos taškuose, interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba 

paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma. 

11.2. Asmenys Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama 

informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius 

pranešimus ir pan.). 

 

12. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS 

12.1. Bendrovė neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra 

privalomos ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju 

garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati 

Bendrovė aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei 

minimalia leistina) apimtimi. 

12.2. Bendrovė neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos 

išsamumą ir pilnumą. Bendrovė paprastai interneto svetainėje ir prekybos taškuose pateikia paslaugas 

teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys 

gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovę, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Bendrovei asmens 

kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips 

besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su paslaugas teikiančiais asmenimis. 

12.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti 

kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami 

vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose. 

12.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba, adresas Vilniaus Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt 
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SERVICE PROVISION RULES 
OF PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY TIKETA 
  
15-06-2020 No. 1.4 
  
1.             GENERAL PROVISIONS 
1.1.       The purpose of these Service Provisions Rules of private limited liability company TIKETA 
(hereinafter – the Rules) – to regulate provision of services in private limited liability company TIKETA, 
code of legal person 300037717 (hereinafter – the Company), in its business places (hereinafter such 
business places shall be referred to as “Business Places”), in the website www.tiketa.lt, 
www.ffwc21.lt which is controlled and managed by the Company (hereinafter – Website) seeking to 
assure observance and implementation of Republic of Lithuania Law on Consumer Protection (Official 
Gazette 1994, No. 94-1833; 2007, No. 12-488), the 25-06-2008 Regulation No. 623 “Regarding approval 
of rules of sport, culture and entertainment services and information of consumers when providing such 
services” of the Government of the Republic of Lithuania (Official Gazette 03-07-2008, No.75-2945) 
other laws and legal regulations establishing protection of consumers’ rights. 
1.2.       The main services rendered by the Company include without limitation distribution services of 
tickets, gift certificates, subscriptions, discount cards as well as all other services, which are rendered or 
may be rendered in the future by the Company (hereinafter – the Services). 
1.3.       The Services of the Company shall be rendered following these Rules, other documents of the 
Company and also requirements of legal regulations which are applicable to the Company. All 
persons, i.e. natural as well as legal persons (hereinafter – the persons) who use the services rendered 
by the Company either at Business Places of the Company or at Company’s Website as well as at any 
Service provision place shall have to acquaint themselves with these Rules. Provisions of these Rules 
providing for obligations of the persons shall be applicable and mandatory to legal persons, whereas 
provisions providing for rights of natural persons shall be applicable to legal persons at the Company's 
choice and discretion only by notifying about this publicly in internet Website or in any other way 
selected by the Company and also in cases when the Company and a specific legal persons have agreed 
in writing with respect to this separately. 
1.4.       By receiving, ordering or using the Services and resources of the Company, the persons confirm 
that they acquainted themselves with these Rules and undertake to observe them. If a person is not 
acquainted with these Rules, the Company shall be entitled to refuse provision of Services. 
1.5.       These Rules shall constitute an inseparable part of contract which is entered by the persons 
when using the Services of the Company. 
1.6.       The Company shall reserve the right to amend these Rules at any time and such amendments 
shall become valid from the date of their publication in Company’s internet Website www.tiketa.lt. The 
persons are advised always to acquaint themselves with the newest version of these Rules. 
  
2.             TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE PROVISION 
2.1.       As the Company sells tickets, subscriptions, gift vouchers(gift vouchers are considered to be 
coupons giving the Holder the right to receive various types of services/goods), discount cards, etc. 
(hereinafter referred to as “Tickets”), for services provided by other persons, the Company does not set 
prices for the services provided by other persons or the conditions of the service provision, nor does it 
allocate the venues, time of the events/provision of services and any other criteria describing such 
services, and is not liable for the quality, content and guarantees of such services. 
2.2.       The Company emphasizes that it shall not be liable and shall not be entitled to establish 
provision conditions of services the rights to use which is granted by the tickets the Company 
distributes. Also the Company shall not be liable for particularity and comprehensiveness of service 
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provision conditions. Provision conditions are established and the Company is notified about them by 
the parties rendering such services at their own discretion. Such conditions shall be mandatory for a 
person who purchased the ticket. Information about provision conditions of services the rights to use 
which is granted by the tickets shall be presented in business places, in website and by directly 
addressing to the Company. If this information is not available in aforementioned places, it may be 
obtained by addressing the respective service provider. 
2.3.       The persons when acquiring tickets together agree with all ticket use conditions that are 
mandatory and applicable to persons who have acquired tickets. The Company and/or service provider 
may apply sanctions to persons who do not observe tickets use conditions. 
2.4.       The Company shall provide all public information it possesses to all persons who address it 
directly. The established fees or phone call tariffs may be charged for specific information provision 
mean, for instance, provision of information by telephone. The persons may find information on fees 
(tariffs) which are applicable for information provision means in the website or by addressing the 
Company directly. 
2.5.       Tickets may be sold in the business places, including website. The Company shall assure to all 
persons uniform conditions to purchase tickets, thus at the moment of purchase free seats are selected 
by automatic system. This clause does not limit Company's right to allocate seats for persons not 
through automatic system in accordance with special commercial orders / offers or in other cases. 
2.6.       Tickets for persons are issued (generated) only after the full ticket price and additional fees 
applicable to tickets have been paid. Information on prices of tickets, additional fees applicable to them, 
settlement conditions shall be presented in business places, website or by addressing the Company 
directly. 
2.7.       Seeking to satisfy different needs of different persons the Company shall be entitled to make 
possibilities for the persons to pay for the Services at business places of the Company by cash, payment 
cards or pay for the Services through Company’s website by using services of electronic banking or 
ordering advance invoice for payment and by paying it. Information on whether it is possible to pay by 
payment cards and what system cards are accepted (for instance, "VISA", "MASTERCARD") as a methods 
of payment for the Services, shall be provided at the Service provision time and may differ. Payment 
methods may be limited due to technical interferences or when other important circumstances are 
present. 
2.8.       Seeking to assure qualitative and suitable provision of Services, protection of personal data and 
personal identification, the Company shall be entitled to request registration of persons who wish to use 
the possibility to pay for the tickets through the website by filling an electronic registration form. The 
Company shall be entitled, however not obligated, to make a possibility for the persons to register in the 
Website by filling a written registration form. The Company shall notify about such possibility separately. 
Persons who have registered in the Company’s website shall have to comply with all website use 
instructions and requirements established by the Company and in case of failure to comply with such 
instructions and requirements, the Company shall be entitled to cancel registration of such persons. 
2.9.       Service orders in the website shall be processed only after contact and financial information has 
been verified. If the persons provide incorrect information, the Company may cancel order and/or 
registration of the person who provided incorrect information or apply other sanctions as set forth in 
Article 4. 
2.10.   The Company shall be entitled, however not obligated, to make a possibility for the persons to 
reserve tickets. Information on ticket reservation service, terms and conditions of such service provision 
and information whether this service is being provided shall be published in the Company’s website, in 
the business places or by directly addressing the Company with respect to provision of such information. 



2.11.   For persons purchasing / making reservation in the website the Company may establish ticket 
limit which may not be exceeded. For exceeding ticket order limit the person may be liable as set forth 
in Article 4 of these rules. 
2.12.   The Company shall be entitled, however not obligated, to provide a possibility for the persons to 
choose different ticket delivery ways. Information on possible ticket delivery ways, terms and conditions 
of such services provision and information whether this services is being provided shall be published in 
Company’s website, in the business places or by directly addressing the Company with respect to 
provision of such information. 
2.13.   Services at the business places shall be provided in accordance with these rules, other documents 
of the Company and requirements of valid legal regulations which are applicable for provision of such 
services. 
2.14.   The Company shall be entitled to establish additional and/or other terms and conditions of 
Service provision, even though not established herein, by informing about that publicly in the website or 
in any other way selected by the Company. 
2.15.   Due to technical difficulties or in case of other circumstances provision of Company’s services 
may be suspended or terminated. The Company shall be also entitles to suspend and / or terminate 
provision of Services with respect to a specific person, if this person violates these rules, other 
instructions and conditions established by the Company, acts in criminal manner or his/her actions 
contradicts public order or good morals. 
2.16.   The Company shall not be liable for Service provision interruptions which occur not because of 
the fault of the Company and / or damage incurred by the persons as well as the third parties. 
  
3.             RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY AND PERSONS (CONSUMERS) 
3.1.       Rights and obligations of the Company: 
3.1.1.           The Company shall have to provide the Services properly and in time to all persons who 
address it and comply with the requirements of the Rules. 
3.1.2.           The Company shall have to communicate and cooperate properly with all the persons who 
address it. 
3.1.3.           The Company shall be entitled to refuse to provide the Services in cases stipulated in these 
Rules as well as in legal regulations. 
3.1.4.           The Company shall also have other rights and obligations set forth in laws and these Rules 
and may exercise them without any limitations. 
3.2.       Rights and obligations of the Persons: 
3.2.1.           The Persons shall be obliged to: 
3.2.1.1.properly and in time make settlements with the Company for the Services provided by the 
Company; 
3.2.1.2.refrain from violating and follow these Rules, other conditions and regulations publicly disclosed 
by the Company, legal orders of the Company and requirements of applicable legal regulations; 
3.2.1.3.refrain from offending and discriminating other persons, humiliating dignity of other persons as 
well as to refrain from violating rights and lawful interests of the Company; 
3.2.1.4.when providing data to the Company to be liable for data correctness, comprehensiveness and 
conformity to reality and undertake all related consequences for failure to observe such requirements; 
3.2.1.5.implement and execute obligations established by the applicable legal regulations for persons as 
consumers. 
3.2.2.           The Persons shall be entitled to: 
3.2.2.1.use all the Services provided by the Company by following requirements of these Rules as well as 
instructions of the Company; 
3.2.2.2.to receive from the Company publicly disclosed information which is possessed by the Company; 



3.2.2.3.to use other rights provided by the applicable legal regulations for persons as consumers. 
  
4.             APPLICABLE LIABILITY 
4.1.       The measures set forth in clause 4.2. and its sub-clauses may be used by the Company for 
persons who have violated requirements of such Rules. 
4.2.       In cases provided for in these Rules, the Company shall be entitled without a separate notice at 
its choice to use one or several measures set forth in sub-clauses thereof: 
4.2.1.           deny provision of Services; 
4.2.2.           cancel personal order of Tickets or Tickets; 
4.2.3.           address judiciary or other competent institutions and transfer to them personal data as well 
as other related information; 
4.2.4.           suspend or cancel for unlimited time a right of a person to access the website; 
4.2.5.           to cancel registration of a person in the Website; 
4.2.6.           to undertake any other lawful measures. 
4.3.       In cases provided by these Rules the Company if it undertook measures set forth in these Rules 
due to actions (inactions) of the person shall not reimburse direct and/or indirect losses of a person who 
violated requirements of the Rules and legal regulations as well of persons directly related to it. 
  
5.             TERMS AND CONDITIONS OF TICKET (SUBSCRIPTIONS, DISCOUNT CARDS AND ETC.) 
PURCHASE, CHANGE AND RETURN 
5.1.       Ticket purchase procedure shall be regulated by section 2 of these rules “Terms and Conditions 
of Service Provision”. 
5.2.       Service providing parties for receipt the services of which the Company distributes tickets, 
prohibit the Company to change tickets or return money in case the ticket is lost, stolen, damaged or 
destroyed, when a person due to any reasons refuse to use the services for which the ticket was 
purchased and that happened not due to the circumstances set forth in clause 5.4. hereof, also in other 
cases determined by the parties provided such services. The Company shall not replace damaged, torn 
or broken tickets. In case of claims regarding circumstances indicated in this clause the persons shall 
have to address the parties providing such services for the receipt of services of which the Company 
distributes tickets. 
5.3.       The persons before purchasing tickets must evaluate all circumstances of event to which he/she 
purchases the ticket, including date, time, place and other circumstances of an event and also to 
acquaint with all ticket purchase and event happing information which is important for them. Due to this 
reason and also because sale of tickets to event is related to planning of income to be received from 
event, its distribution, ordering of additional services, allocation of event seats, their amount and etc., 
the purchased tickets shall be changed only in the exceptional cases. If technical and factual possibilities 
are present and after receipt of consent of service provider, for receipt of services of which the 
Company distributes the tickets, the Company shall be entitled to change tickets with other tickets for 
the same event. In such case terms and conditions of ticket change shall be established by the Company 
separately by publishing then in the website on in other way acceptable to the Company. The persons, 
to whom the tickets shall be changed, must pay to the Company a difference between ticket price and 
taxes applicable to it. In any case, the tickets may be changed only before the beginning of event to 
which they have been sold. If there is a possibility to change tickets, such option shall have to be 
indicated in website by establishing terms and conditions of ticket change also. It shall be considered 
that in case there is no information on ticket change terms and conditions to a specific event, tickets to 
such event shall not be changed. 
5.4.       If services providing party canceled provision of services or notified otherwise that the services it 
intended to render won’t be rendered or date, place and other important service provision criteria have 



changed, the persons with respect to money return and / or damage compensation shall have to 
address the person rendering such services that shall be liable for occurrence of such damages, 
compensation of damage or return of money. Tickets distributed by the Company a respective service 
provider may indicate to which the persons may address regarding return of money and damage 
compensation. 
5.5.       In case the person providing services gave its consent with respect to ticket return and/or the 
Company as well as service providing person agreed separately, money for the tickets may be returned 
by the Company. In such case tickets to the Company may be returned by the persons in the same 
distribution places at which they bought tickets or at the ticket distribution places indicated by the 
Company. In any case after service provision was canceled and/or their provisions terms were changed, 
with respect to damage compensation, including return of all fees paid when buying the ticket as well as 
paid additionally, if the Company does not return such fees when returning money for tickets, the 
persons shall have address respective service providers. 
5.6.       At the Company’s discretion or in case the Company and a party rendering the services agree to 
this, in the Company’s website or in other way chosen by the Company other procedure of money 
return for the tickets may be published. 
5.7.       Electronic tickets which have been bought in the website shall be returned when a person access 
the website www.tiketa.lt, www.ffwc21.lt and follows instructions provided in these website. 
5.8.       The Company shall be entitled, but not obligated to provide a possibility to the persons to return 
tickets in different distribution places. With respect to possibility to return tickets in different places, the 
persons must inquire the Company directly. 
5.9.       If the price paid for the ticket is too small, despite the reasons due to which this happened, the 
Company shall be entitled to refuse provision of Services, to cancel the ticket or an order and return to 
the person an amount he/she paid. If the price paid for the ticket or order is too big, the Company upon 
request of the person shall return to the person amount of money which is in excess of amount which 
had to be paid. In case when the person provided to the Company details of its bank and account, the 
Company shall be entitled to return this amount to the person without waiting a request from him/her. 
5.10.       The payment for the Tickets is non-refundable, except for the cases provided for in Clause 5.11, 
when the Buyer withdraws from the contract. 
5.11.       The Company notes that persons who have purchased the Tickets remotely, in accordance with 
Article 6.22810 of the Civil Code of the Republic of Lithuania, have the right to withdraw from the 
distance contract (i.e. ticket purchase agreement) within 14 (fourteen) days, except in cases where the 
ticket was purchased for the following services: 

• leisure services, where a specific date or period is set for the provision of the services; 
• event tickets; 
• movie tickets; 
• discounts; 
• periodicals; 
• digital content services; 
• accommodation; 
• carriage of goods; 
• car rentals; 
• catering; 
• in other cases provided for in Article 6.22810 of the Civil Code of the Republic of Lithuania. 

5.12.       You can cancel the ticket purchase agreement and get your payment back within 14 days from 
the date of purchasing the Tickets by filling in the deed of withdrawal (coupon return form), which can 

http://www.tiketa.lt/
http://www.ffwc21.lt/


be found here. The completed deed of withdrawal (coupon return form) should be submitted by e-mail 
to info@tiketa.lt. The ticket purchase agreement cannot be cancelled if the service has already been 
provided. Withdrawal from the ticket purchase agreement within 14 days from the date of purchase is 
not valid in the cases listed in Clause 5.11. 
5.13.       Only the person who paid for the Tickets can request a refund. 
5.14.       Refunds must be made no later than 15 days from the date of receipt of the request. The 
amount shall be returned to the bank account from which the payment was made when purchasing the 
coupon. 
  
6.             TERMS AND CONDITIONS OF TICKET (SUBSCRIPTIONS, DISCOUNT CARDS AND ETC.) VALIDITY 
SUSPENSION AND VALIDITY RENEWAL 
6.1.       The Company shall not establish and shall not be liable for terms and conditions and / or 
procedure of ticket validity suspension and validity renewal because such procedure and / or terms and 
conditions are established by the parties providing respective services the rights to use which are 
granted by the tickets which are distributed by the Company. Taking into consideration that the 
Company shall sell tickets to services which are being rendered by the other parties, the Company shall 
not also determine prices of such services as well as terms and conditions of their provision and shall not 
be liable for quality of such services, their content and shall not provide any guarantees with respect to 
such services. 
6.2.       The Company in the website or in other form acceptable to the Company shall notify persons 
about terms and conditions as well as procedure of ticket validity suspension and validity renewal when 
it has a possibility and only when/if the parties providing respective services the tickets for which were 
sold by the Company informed the Company about that. 
6.3.       In case the person providing services canceled service provision or informed otherwise, that the 
services it provides shall not be rendered or date, place or other significant service provision criteria 
have been changed and ticket validity is being suspended, the persons with respect to money return and 
/ or damage compensation shall have to address the person rendering such services that shall be liable 
for occurrence of such damages, compensation of damage or return of money. Tickets distributed by the 
Company a respective service provider may indicate to which the persons may address regarding return 
of money and/or damage compensation. 
6.4.       Validity of tickets may be suspended in other cases provided for these rules. 
  
7.             APPLICABLE LIMITATIONS AND PROHIBITIONS 
7.1.       Website content and software shall be under the ownership of the Company and / or its 
partners that is protected by the applicable laws. The persons when using the website must not violate 
rights and lawful interests of the Company and use the website by following requirements of legal 
regulations, rules set forth in the website, prohibitions, instructions and any other lawful requirements 
of the Company. 
7.2.       The persons shall be prohibited from distribution, exchange, illegal copying, printing and other 
illegal use of information provided for in the website of the Company without written permission of the 
Company. 
7.3.       The persons shall not be entitled to counterfeit tickets, to copy them and also use tickets or to 
purchase them in any other illegal way. The persons shall not be entitled to sell tickets without 
coordinating this with the Company. All copyrights of design and content shall be under the ownership 
of Company and its partners. 
7.4.       Limitations, prohibitions, requirements and rules applied in theses rules, Company's website or 
other materials which are published by the Company shall be applicable to the persons. 
  

https://www.tiketa.lt/Files/misc/Kuponu_grazinimo_aktas.pdf


8.             REQUIREMENTS OF ACTION OF SAFE CUSTOMER 
8.1.       The persons before receiving/ordering the Services should each time to comprehensively 
acquaint themselves with Service provision conditions, price of ticket and Service, to get it clear 
limitations established by the tickets which grant the right to use the services of the party providing such 
services, and/or other service provision criteria. In case of uncertainties, the persons must ask the 
Company for additional information. 
8.2.       When ordering services in the internet website, persons must be sure that they are looking for 
the tickets and/or place orders using one browser window only. If persons are looking for tickets using 
several browser windows, they may loose their tickets or log-in to website time of such person may 
expire. Due to this reason ticket ordering - purchasing procedure may be disconnected. Persons who are 
use website are to be forbidden: 
8.2.1.           without written consent of the Company to use any equipment, programs or software 
seeking to copy content of the website or seeking any other illegal actions; 
8.2.2.           to use any equipment, programs or software in order to proceed ticket orders or publish 
them in the Company's website; 
8.2.3.           to use any equipment, programs or software, which may interfere with proper operation of 
the website; 
8.2.4.           to perform any actions, which might cause irrational or excessive load for website; 
8.2.5.           to log on, to restart or “update” website pages or provide other requests to servers more 
than once per 3 seconds interval. 
8.3.       Persons shall use website on their own risk. The persons shall be responsible themselves for 
confidentiality of their password and/or key word, if they have any. The Company shall not guarantee 
and shall not be liable for the cases when during website use the persons experience any interferences 
or problems. 
8.4.       In all cases when receiving / applying for / ordering the Services, the person shall have to act 
reasonably, fairly and cautiously by providing to the Company only correct information and figuring out 
all circumstances which are important to him at this moment and learning all information necessary for 
him. 
  
9.             DIFFERENT SERVICE PROVISION CONDITIONS, WHEN SUCH DIFFERENCES ARE DIRECTLY 
JUSTIFIED BY OBJECTIVE CRITERIA 
9.1.       All persons who have legal and in certain cases technical possibilities (internet, telephone and 
etc.) to enter into such contracts, i.e. the persons who have complete legal capacity or limited 
(incomplete) capacity, however are capable to enter into a contract of such kind, may purchase the 
Tickets and use Services provided by the Company. 
9.2.       In respect that the Company distributes the tickets which grant the right to the services provided 
by the third parties, conditions of provision of such services are established and given to the Company 
by the parties providing such services. Due to this reason Service provision conditions may differ for 
certain persons. The Company shall not be liable and entitled to establish conditions of provision of 
services the right to use which is given by the tickets distributed by the Company. Information on 
conditions of provision of services which may be used by the persons who purchased the tickets shall be 
presented in distribution points, website or by applying to the Company directly. 
9.3.       Service provision conditions may also differ due to other circumstances (for instance price of 
tickets sold to different groups of people (retired people, students and etc.), ticket price depending on 
amount of tickets being purchased and advance purchase, also additional charges and their amount 
depending on those reasons and etc.), however the Company when applying different Service provision 
conditions must not violate requirements of legal regulations of the Republic of Lithuania. 



9.4.       Different Service provision conditions may also originate given the conditions established in 
these Rules. 
  
10.         ADDITIONAL PAID SERVICES (ADDITIONAL CHARGES FOR SERVICES) 
10.1.   All additional charges (maintenance, reservation, arena and etc.) which are allocated for one 
ticket as well as their amounts shall be indicated in the business places of the Company, its website, in 
other information which is publicly presented by the Company or may be known by addressing the 
Company directly. 
10.2.   The Company shall also be entitled to charge onetime fee of an established amount for 
registration at Company’s website. Amount of registration fee shall be indicated upon registration in the 
website or in certain cases a person shall be informed about its amount directly (for instance when 
filling written registration form) or by notifying in other form acceptable to the Company. 
10.3.   In case a person makes ticket reservation, then the tickets may be charged with a reservation fee. 
If the Company organizes a possibility to receive tickets in a manner of delivery, the tickets may be 
charged with a delivery fee. 
10.4.   The Company shall also be entitled to provide any other additional paid services and collect other 
fees for the services the provision of which is charged by taxes. Before receiving such services, a person 
shall be notified about additional charging of the respective service and / or tax applicable for service 
provision and its amount. 
  
11.         SERVICES PROVIDED FREE OF CHARGE OR WITH DISCOUNT 
11.1.   The Company shall be entitled to decide to provide some Services with discount or free of charge. 
All information about the Services to which discount is applicable, which are provided in addition to the 
main services or free of charge shall be indicated in business places, website, by addressing the 
Company directly or published in other form acceptable to the Company. 
11.2.   By the initiative of the Company the persons shall be entitled free of charge to acquaint 
themselves with the information provided in the website and also to receive useful information which is 
presented by the Company (advertisement, information notices and etc.). 
  
12.         OTHER IMPORTANT PROVISIONS 
12.1.   The Company shall not provide any guarantees for the Services it renders except when 
guarantees are obligatory and applicable to provision of respective Services in accordance with 
provisions of effective legal regulations. In such case the guarantee shall be provided in a minimum 
permissible scope established in the legal regulations, except for the cases when the Company indicates 
explicitly that the guarantee for the respective Services shall be provided in other (larger than 
permissible minimum) scope. 
12.2.   The Company shall not be liable for comprehensiveness and completeness of information 
provided in the website or business places. Usually the Company in the website and business places 
provides information which is submitted to it by the parties rendering such services. Persons who are 
looking for more comprehensive or additional information may address the Company directly, however 
the latter shall provide the more comprehensive information, in case it is not known by the Company at 
the time of person’s request, only after communicating with parties rendering such services, or direct 
such addressing persons to communicate directly with parties rendering the services. 
12.3.   All disputes with the Company shall be resolved in a way of negotiations. In case of failure to 
resolve the arisen disputes in negotiations, irrespective of possible contradictions of provisions of 
applicable laws, they shall be resolved in accordance with applicable laws of the Republic of Lithuania 
and in the courts of the Republic of Lithuania only. 



12.4.   The institution resolving consumer claims by extra-judicial order: State Consumer Rights 
Protection Authority, address Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt 
 

http://www.vvtat.lt/

