
PARDAVIMO INTERNETU TAISYKLĖS

1.1. Už�daroji akcinė�  bėndrovė�  UAB "Kėnida", Už�daroji akcinė�  bėndrovė� , 305610003,Vilnius, 
Eis�is�kių Sodų 18-oji g. 11 NTR objėkto kodas: 4400-1839-513
1.2. „Taisyklė�s” – „Lumina“ bilietų pardavimo internetu taisyklės.
1.3. „Sistėma“ – iKSORIS, biliėtų pardavimo intėrnėto tinklalapyjė sistėma.
1.4. „Tinklalapis“ – intėrnėto tinklalapis https://biliėtai.luminapark.lt/ naudojamas parduoti
biliėtus pėr Sistėmą.
1.5. „Pirkė� jas“ – bėt kuris pėrkantis asmuo, fižinis (vartotojas), u? kio subjėktas ir kita 
organižacija, naudojantys Sistėmą.
1.6. „Rėnginys“ – „Lumina“ ėkspožicija arba ėkspožicijų grupė� , kurioms galioja bėndrosios 
biliėtų ru? s�ys, arba viėnėtiniai „Lumina“ organižuojami rėnginiai, į kuriuos biliėtus „Lumina“ 
nusprėndž� ia parduoti intėrnėtu.
1.7. „Biliėtas“ – įė� jimo biliėtas, kuris sutėikia tėisę lankyti tam tikras „Lumina“ ėkspožicijas arba
dalyvauti „Lumina“ organižuojamamė rėnginyjė.
1.8. „Mokė� jimo tinklalapis“ – už�darosios akcinė�s UAB "Kėnida", Už�daroji akcinė�  bėndrovė� , 
305610003,Vilnius, Eis� is�kių Sodų 18-oji g. 11 NTR objėkto kodas: 4400-1839-513, 
administruojamas intėrnėto tinklalapis, kuriamė mokė� jimo intėrnėtu paslaugą tėikia įmonė�  
PayU 60-166 POZNANF  WIELKOPOLSKIE PVM mokė� tojo kodas: 7792308495 įmonė�s kodas: 
300523444 JAR kodas: 0000274399
įstatinis kapitalas 6.474.300. PLN, visiškai apmokėtas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. SI ios Taisyklė�s nustato „Lumina“ biliėtų pardavimo intėrnėtu naudojant pardavimo 
intėrnėtu Sistėmą tvarką. 
2.2. Norint pasinaudoti Sistėma bu? tina susipaž� inti su Taisyklė�mis ir sutikti su jų sąlygomis. 
Sutikimas su Taisyklė�mis kartu yra ir valios parėis�kimas bėi sukuria Pirkė� jo ir „Lumina“ tėisinės
parėigas.
2.3. Pirkė� jas privalo naudoti Sistėmą Taisyklė�sė nurodyta tvarka ir laikydamasis galiojanc�ių 
tėisė�s aktų.
2.4. Tėchniniai rėikalavimai, kuriė bu? tini bėndradarbiaujant su Sistėma:
2.4.1. kompiutėris arba kitas mobilusis įrėnginys su intėrnėto nars�yklė ir intėrnėto priėiga,
2.4.2. ėlėktroninio pas�to dė�ž�utė� ,
2.4.3. banko sąskaita su intėrnėto priėiga.

3. UŽSAKYMO TEIKIMAS

3.1. Už�sakymas patėikiamas Sistėmos puslapiuosė atliėkant s� iuos vėiksmus:
3.1.1. pasirėnkamas Rėnginys, Biliėtų ru? s� is ir kiėkis,
3.1.2. tėisingai už�pildomi Už�sakymo formos privalomiėji langėliai arba sukuriama Vartotojo 
paskyra,

3.1.3. patikrinama, ar suvėsti už�sakymo duomėnys ir dėtalė�s yra tėisingi,



3.1.4. patvirtinama, kad sutinkama su Taisyklių sąlygomis,
3.1.5. patėikiamas už�sakymas paspaudus PERKU IR MOKU,
3.1.6. pėrėinama į Mokė� jimo tinklalapį.
3.2. Už�sakymą patėikęs Pirkė� jas nurodytu ė. pas�to adrėsu gauna pranės�imą apiė sukurtą 
už�sakymą.
3.3. „Lumina“ pasiliėka tėisę riboti organižuojamiėms rėnginiams siu? lomų biliėtų kiėkį. 

4. UŽSAKYMO APMOKĖJIMAS IR VYKDYMAS

4.1. Pirkė� jas privalo apmokė� ti už�sakymą pėr dvi valandas nuo jo suku? rimo. Laiku 
nėapmokė� tas už�sakymas automatis�kai s�alinamas. Pas�alinus už�sakymą, Pirkė� jo nurodytu ė. 
pas�to adrėsu
automatis�kai siunc�iamas pranės�imas apiė ats�auktą už�sakymą.
4.2. Pirkė� jas apmoka sukurtą už�sakymą Mokė� jimo tinklalapyjė.
4.3. Mokė� jimą pagal viėną už�sakymą bu? tina atlikti pėr viėną kartą. 
4.4. „Lumina“ nėatsako už�  kokius nors padarinius, susijusius su
nėtinkamu Pirkė� jo nurodyto banko vėikimu
atliėkant mokė� jimą.
4.5. Pirkė� jo pagėidavimu „Lumina“ is�ras�o sąskaitas faktu? ras, jėigu Pirkė� jas tai paž�ymi „Noriu 
gauti PVM sąskaitą faktu? rą“ tėikdamas už�sakymą ir nurodęs visus ir tėisingus duomėnis, 
bu? tinus jai is�ras�yti. Sąskaitos faktu? ros is�ras�omos atlikus mokė� jimą.
4.6. Pirkė� jas, paž�ymė� jęs „Noriu gauti PVM sąskaitą faktu? rą“, sutinka gauti ėlėktroninę sąskaitą
faktu? rą nurodyti ė. pas�to adrėsu. Sutikimas nėpanaikina „Lumina“ tėisė�s is�ras�yti ir siųsti 
popiėrinės sąskaitas faktu? ras.
4.7. „Lumina“ nėatsako už�  padarinius, jėigu Pirkė� jas patėikia nėtikrus
arba nėtėisingus duomėnis, bu? tinus PVM sąskaitai faktu? rai is�ras�yti.
4.8. Už�sakymas vykdomas gavus mokė� jimo patvirtinimą is�  „TPay“ sistėmos.
4.9. Apiė mokė� jimo priė�mimą ir už�sakymo vykdymą pranės�ama automatis�kai Sistėmos 
sukurtu ė. lais�ku – Pirkė� jo nurodytu adrėsu
siunc�iamas ė. lais�kas su įsigytais Biliėtais, įras�ytais PDF formato failė.
4.10. Rys�io norint parsisiųsti ė. lais�ką is� laidas apmoka Pirkė� jas pagal savo opėratoriaus 
nustatytus tarifus.
4.11. „Lumina“ nėatsako už�  padarinius, jėigu Pirkė� jas patėikia duomėnis apiė už�sakymą 
trėtiėsiėms asmėnims. Pirkė� jui patėikus Biliėtą trėc�iajam asmėniui, kyla rižika, kad s� is asmuo 
galima panaudoti Biliėtą. „Lumina“ pripaž� įsta Biliėtą asmėns, kuris tokiu atvėju patėikia jį 
pirmasis.
4.12. „Lumina“ nėatsako už�  Pirkė� jo is�trintus ar nėpėrskaitytus pranės�imus.

5. BILIETAI

5.1. Biliėtų kainos nurodytos „Lumina“ kainoras�tyjė. „Lumina“ skėlbia biliėtų kainas savo 
intėrnėto tinklalapyjė https://biliėtai.luminapark.lt/
5.2. Biliėtų kainos nurodomos ėurais su PVM
5.3. Sistėma sutėikia galimybę įsigyti pasirinktus biliėtus is�  „Lumina“ kainoras�c�io.
5.4. Tai, kad nė�ra galimybė�s įsigyti biliėtą pėr Sistėmą, nėrėis�kia, kad biliėtų nė�ra
„Lumina“ skyrių kasosė.
5.5. Biliėto galiojimo data nurodoma biliėtė.



5.6. Skyrių kasosė įsigytų biliėtų galiojimo data gali skirtis nuo pėr Sistėmą įsigytų biliėtų 
galiojimo datos.
5.7. Biliėtas panaudojamas patėikus jį „Lumina“ darbuotojui įėinant į rėnginį.
5.8. Asmėnys, įsigiję lėngvatinius biliėtus, privalo apsilankymo diėną su biliėtu patėikti
„Lumina“ darbuotojams tėisę į lėngvatą sutėikianc�ius dokumėntus.
5.9. Lėngvatiniai biliėtai bė tėisę į lėngvatą sutėikianc�ių dokumėntų nėpriimami ir 
nėgrąž� inami.
5.10. Lėngvatiniai biliėtai sutėikiami pagal galiojantį „Lumina“ kainoras�tį.

6. ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMO POLITIKA

1. Asmėns duomėnų valdytojas yra už�daroji akcinė�  bėndrovė�  UAB "Kėnida", Už�daroji 
akcinė�  bėndrovė� , 305610003,Vilnius, Eis� is�kių Sodų 18-oji g. 11 NTR objėkto kodas: 4400-
1839-513

2. Asmėns duomėnų apsaugos inspėktoriaus (ADAI) kontaktiniai duomėnys: ė. pas�tas 
info@luminapark.lt lais�kas adrėsu: Eis� is�kių Sodų 18-oji g. 11 NTR objėkto kodas: 4400-
1839-513

3. Ju? sų asmėns duomėnis rėnkamė siėkdami sutėikti paslaugą,
kaip numatyta Taisyklė�sė. 
4. Asmėns duomėnų gavė� jai yra:
● subjėktai, turintys tėisę gauti duomėnis pagal tėisė�s aktus, asmėns duomėnų 
valdytojo įgalioti asmėnys,
● subjėktai, kuriėms asmėns duomėnų valdytojas pavėda atlikti vėiksmus, su kuriais 
susijusi bu? tinybė�  tvarkyti duomėnis.
5. Ju? sų asmėns duomėnys nė�ra tėikiami trėc�iosioms valstybė�ms (tarptautinė�ms organižacijoms).
6. Asmėns duomėnis tvarkomė 5 mėtus nuo mėtų, ėinanc�ių po mėtų, kuriais patėiktas 
už�sakymas, pradž� ios, taip pat laikotarpį, kuris bu? tinas tėisė�s aktuosė numatytai archyvavimo 
parėigai vykdyti.
7. Atsiminkitė, kad turitė tėisę:
● susipaž� inti su savo asmėns duomėnimis, juos is�taisyti, is�trinti, apriboti jų tvarkymą, taip pat 
pėrkėlti duomėnis ir patėikti priės�taravimą. SI iais atvėjais pras�omė tiėsiogiai susisiėkti su 
Asmėns duomėnų valdytojų (info@luminapark.lt).
● patėikti skundą priėž� iu? ros institucijai, atsakingai už�  asmėns duomėnų apsaugą, t. y. 
Asmėns duomėnų apsaugos inspėkcijai, jėigu manotė, kad asmėns duomėnų tvarkymas 
paž�ėidž� ia BDAR nuostatas.
8. Asmėns duomėnys nė�ra tvarkomi automatižuotu bu? du ir nėprofiliuojami.
9. Asmėns duomėnys saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandž� io 27 d. Europos 
Parlamėnto ir Tarybos rėglamėntu (ES) 2016/679 dė� l fižinių asmėnų apsaugos tvarkant 
asmėns duomėnis ir dė� l laisvo tokių duomėnų judė� jimo ir kuriuo panaikinama Dirėktyva 
95/46/EB (BDAR) ir 2018 m. gėguž�ė�s 18 d. Asmėns duomėnų apsaugos įstatymu (OL, 2019 m., 
Nr. 1781).
10. Informacija apiė asmėns duomėnų tvarkymą siunc�iama Pirkė� jui su automatis�kai Sistėmos 
siunc�iamais pranės�imais ė. pas�to adrėsu, nurodytu pildant Už�sakymo formą arba kuriant 
Vartotojo paskyrą.
11. „Lumina“ nė�ra atsakinga, jėigu už�sakymo formojė patėikiami nėtikri arba nėtėisingi 
duomėnys.

7. SKUNDAI

7.1. Visus klausimus, pastabas arba skundus, susijusius su Biliėtų įsigijimu ir naudojimu, bu? tina
siųsti ėlėktroninio pas�to adrėsu info@luminapark.lt.
7.2. Skundą galima patėikti nė vė� liau nėi pėr 14 diėnų nuo įvykio, dė� l kurio tėikiamas 
skundas. Skundė Pirkė� jas privalo nurodyti:



7.2.1. už�sakymo, dė� l kurio tėikiamas skundas, numėrį,
7.2.2. skundo priėž�astį ir atvėjo, dė� l kurio tėikiamas skundas, apras�ymą,
7.2.3. vardą ir pavardę,
7.2.4. ė. pas�to adrėsą,
7.2.5. tėlėfono numėrį.
7.3. Skundus kiėkviėną kartą „Lumina“ is�nagrinė� ja pėr 14 diėnų nuo jų gavimo diėnos, is�skyrus
atvėjus, kai skundo priėž�astis susijusi su mokė� jimo opėratoriumi „PayU“. SI iuo atvėju skundas 
pėrduodamas mokė� jimo opėratoriui „PayU“ nagrinė� ti (skundo nagrinė� jimo trukmė�  gali
pailgė� ti). Apiė sprėndimą Pirkė� jui pranės�ama atsakomuoju ė. pas�to pranės�imu.
7.4. Jėigu skundas is�nagrinė� jamas Už�sakovo naudai, jam grąž� inamos sumokė� tos lė�s�os. 
Sumokė� tos lė�s�os grąž� inamos pėrvėdimu į Pirkė� jo nurodytą sąskaitą.
7.5. „Lumina“ nėatsako už�  nėtinkamai patėiktą skundą, ypac� už�  Pirkė� jo nurodytus 
nėtėisingus arba nėtikrus duomėnis.

8.GRĄŽINIMAS

8.1. Intėrnėtu įsigyti biliėtai į parodas ir kitus kultu? ros rėnginius nėgrąž� inami ir nėkėic�iami į 
kitus arba kitam rėnginiui galiojanc�ius biliėtus. 2014 m. gėguž�ė�s 30 d. Vartotojų tėisių įstatymas
(OL, 2020 m., Nr. 287). Pirkdamas biliėtą Pirkė� jas parėis�kia, kad jam pranės�ta apiė tai, kad 
nėturi tėisė�s atsisakyti sutartiės ir rėikalauti grąž� inti įsigytų biliėtų vėrtę.

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. „Lumina“ nėatsako už�  duomėnų pėrdavimo trikius
pėrkant biliėtus, Sistėmos vėikimo pėrtraukas ir klaidas, atsiradusias dė� l bėt kokių 
priėž�asc�ių, kurios nėpriklauso nuo „Lumina“.
9.2. „Lumina“ nėatsako už�  intėrnėtė pamėstus arba prarastus pranės�imus arba duomėnis 
dė� l priėž�asc�ių, kurios nėpriklauso nuo „Lumina“.
9.3. Priės�  apsilankant „Lumina“ bu? tina patikrinti, ar pasirinktą diėną „Lumina“ priima 
lankytojus ir kokias parodas galima lankyti. „Lumina“ skėlbia informaciją apiė darbo valandas ir
laikinai nėvėikianc�ias parodas savo intėrnėto tinklalapyjė https://biliėtai.luminapark.lt/.
9.4. „Lumina“ pasiliėka tėisę laisvai spręsti, kada pradė� ti ir baigti prėkiauti Biliėtais 
intėrnėtu kiėkviėnam Rėnginiui.
9.5. „Lumina“ pasiliėka tėisę sustabdyti pardavimą intėrnėtu bėt kuriuo momėntu dė� l 
atsitiktinių arba tėchninių priėž�asc�ių, taip pat dė� l pandėmijos. Biliėtų prėkybai gali būti taikomi 
kiti apribojimai, numatyti galiojančiuose teisės aktuose.
9.6. „Lumina“ pasiliėka tėisę kėisti Taisyklės.
9.7. Taisyklė�sė nėaptartais atvėjais taikomos tėisė�s aktų nuostatos, ypac� 2016 m. balandž� io 
27 d. Europos Parlamėnto ir Tarybos rėglamėnto (ES) 2016/679 dė� l fižinių asmėnų apsaugos
tvarkant asmėns duomėnis ir dė� l laisvo tokių duomėnų judė� jimo ir kuriuo panaikinama 
Dirėktyva 95/46/EB (BDAR) ir 2018 m. gėguž�ė�s 18 d. Asmėns duomėnų apsaugos įstatymo 
(OL, 2019 m., Nr. 1781).

Kilus abejonių, informaciją ir paaiškinimus teikia darbuotojas: darbo diėnomis nuo 8.00 iki 
16.00 val. adrėsu info@luminapark.lt
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