
 

 

 

 

„Žalgirio“ dovanų kupono taisyklės/  

„Žalgiris“ gift voucher rules 
 

• Dovanų kupono galiojimo trukmė – 4 mėnesiai nuo kupono įsigijimo datos. 

• Dovanų kuponai nėra grąžinami arba keičiami į pinigus. 

• Dovanų kuponas yra daugialypis ir gali būti keičiamas į bet kurį VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ 

platinamą bilietą ir/ar kitą prekę.  

• Dovanų kuponai į bilietus ir/ar prekes keičiami internetu www.koobin.zalgiris.com , kasoje ir/ar 

kitoje platinimo vietoje.  

• Dovanų kuponą galima panaudoti tik vieną kartą. 

• Nepanaudota dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. 

• Jeigu įsigyjamų bilietų ir/ar prekių kaina yra didesnė už dovanų kupone nurodytą sumą, Pirkėjas 

privalo sumokėti skirtumą.  

• Vieno apsipirkimo metu galima panaudoti kelis dovanų kuponus. 

• Dovanų kuponas jo sugadinimo, pametimo ar kitokio praradimo atveju nebus keičiamas į naują. 

• Jeigu dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas 

nebegaliojančiu, jo galiojimas nepratęsiamas ir pinigai negrąžinami. 

 

 

• A gift voucher is valid for 4 months from the date of purchase. 

• A gift voucher is non-refundable or cannot be exchanged to money. 

• A gift voucher can be exchanged for any ticket and/or other items on the official Zalgiris website. 

• A gift voucher can be exchanged online at www.koobin.zalgiris.com, at the Zalgirio Arena box 

office and/or other distribution points. 

• A gift voucher can only be used once. 

• The unused value of the gift voucher is non-refundable. 

• If the price of the tickets and/or goods purchased exceeds the amount stated in the gift voucher, the 

Buyer must pay the difference in price. 

• Multiple gift vouchers can be used for one purchase. 

• A gift voucher will not be exchanged for a new one in case of damage or loss. 

• If the gift voucher has not been used during its period of validity, it shall thereafter be considered 

void, non-renewable and non-refundable. 

 


