LMG Paslaugų užsakymo taisyklės
Norint užsakyti (pirkti) paslaugas būtina susipažinti su paslaugų užsakymo taisyklėmis
(toliau – Taisyklės) ir sutikti su visomis sąlygomis nurodytomis žemiau. Pažeidus šias sąlygas
vartotojas gali būti užblokuotas serveryje ir tinklapyje visam laikui, paslaugos gali būti atšauktos, o
sumokėti pinigai negrąžinami. Nesutikus su taisyklių nuostatomis, paslaugų užsakymas yra
negalimas.
Paslaugų teikėjas: UAB „Eshift Ltd.“, 31 Drumellan Gardens, Craigavon, Didžioji
Britanija. Įmonės kodas – NI612241, elektroninis paštas – eshift.edgaras@yahoo.com, www.lmg.lt.
Paslaugos teikiamos žaidimų serveryje LMG.LT San Andreas Multiplayer IP: 91.211.244.8:7777
arba samp.lmg.lt.
Paslaugų gavėjas: Visi fiziniai asmenys, susipažinę ir sutikę su paslaugų teikimo
taisyklėmis bei atitinkantys teisės aktuose nustatytus veiksnumo ir kt. su paslaugų įsigijimu
susijusius kriterijus.
Paslaugų teikimo pagrindas: Įmonės veikla vykdoma vadovaujantis LR Civiliniu
kodeksu, LR Elektroninių ryšių įstatymu, LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu „dėl
elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, LR Duomenų apsaugos įstatymu ir kitais
komercinę veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
Paslaugų turinys: UAB „Eshift Ltd.“ neteikia GTA San Andreas žaidimo paslaugų ir
neatsako už šios programos vizualinį ar kt. turinį. Kiekvienas paslaugų naudotojas individualiai ir
nepriklausomai nuo „Eshift ltd.“ įdiegia ir naudoja šią pramoginio turinio programą (naudojant tik
asmeninio kompiuterio resursus) suvokia jos pobūdį, turinį, ir esmę bei įdiegimo ir naudojimo
pasėkmes. UAB „Eshift Ltd.“ teikia tik serverio (laikmenos – t.y pagrindines paslaugas) ir
papildomas paslaugas.
Pagrindinės paslaugos: Serverio (duomenų talpyklos) paslaugos LMG.LT San
Andreas Multiplayer IP: 91.211.244.8:7777 arba samp.lmg.lt. Šios paslaugos skirtos pramoginio
turinio programos naudotojams interaktyviai komunikuoti realiuoju laiku ir yra nemokamos.
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audiovizualinį naudojamos programos turinį. Šios paslaugos užsakomos naudojant serverio elementą
- Taškus. Taškai yra perkami siunčiant trumpąsias sms žinutes www.lmg.lt tinklalapyje nurodytais

mokamais telefono numeriais arba naudojantis kitomis teisėtomis elektroninėmis atsiskaitymo
priemonėmis. Taip pat forumo paslaugos kurios suteikia asmenim daugiau privilegijų forume
bendraujant su kitais vartotojais.
Paslaugų teikimo būdas: Taškai užsakomi trumposiomis sms žinutėmis ar kitomis
elektroninėmis atsiskaitymo priemonėmis ir siūlomi vadovaujantis LR Civilinio Kodekso (toliau –
LR CK) 6.171 straipsnyje reglamentuotu viešosios ofertos būdu, t.y. „Viešąja oferta laikomas
visiems skirtas pasiūlymas sudaryti sutartį, taip pat prekių (šiuo atveju serverio taškų) pažymėtomis
kainomis išdėstymas parduotuvės vitrinoje ar lentynoje (interneto tinklalapyje) arba atlyginimo
pažadėjimas už tam tikrų veiksmų atlikimą”. LR CK 6.173 str. nurodo, jog akceptanto pareiškimas
arba kitoks jo elgesys (šiuo atveju sms žinutės išsiuntimas ar kitoks paslaugų apmokėjimas), kuriuo
pareiškiamas ofertos priėmimas, laikomas akceptu. Akceptas sukelia teisines pasekmes nuo to
momento, kai jį gauna oferentas.
Įsigytų taškų realizavimas: Už įsigytus serverio taškus arba tiesiogai išsiuntus
trumpają sms žinutę, naudotojas gali gauti šias papildomas paslaugas: paslaugų sąrašas
Paslaugas galintys užsakyti asmenys: Vadovaujantis LR CK 2.7 str. 3 dalimi
“Nepilnamečiai iki keturiolikos metų turi teisę savarankiškai sudaryti smulkius buitinius sandorius,
sandorius, susijusius su asmeninės naudos gavimu neatlygintinai, taip pat sandorius, susijusius su
savo uždirbtų lėšų, atstovų pagal įstatymą ar kitų asmenų suteiktų lėšų panaudojimu, jeigu šiems
sandoriams nėra nustatyta notarinė ar kita speciali forma” ir LR CK 2.8 str. 2 dalimi
“Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, be šio kodekso 2.7 straipsnio 3 dalyje
numatytų teisių, turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu, įgytu už šias pajamas,
įgyvendinti autorių teises į savo kūrinius, išradimus, pramoninį dizainą, taip pat sudaryti smulkius
buitinius sandorius“ Nepilnamečiai asmenys, užsakantys paslaugas privalomai turi disponuoti savo
nuosavu turtu (lėšomis) ar turėti tėvų sutikimą. Taškus (už kuriuos užsakomos paslaugos tik
serveryje) arba forumo paslaugas naudojant trumpasias sms žinutes įsigyjantys asmenys patvirtina,
jog atitinka aukščiau nurodytą kriterijų. Už šios sąlygos nevykdymą UAB „Eshift Ltd.“ neatsako, o
vartotojas bus užblokuotas.
Paslaugų atsisakymas ir pinigų grąžinimas: Pagrindinės paslaugos yra nemokamos.
Papildomos paslaugos yra nematerialaus pobūdžio ir negali būti grąžintos:
1. Visi pardavimai yra galutiniai.

2. Visi pardavimai yra negrąžinami.
3. Visi pardavimai neperkeliami.
4. Paslaugos kurios galioja 30 dienų yra automatiškai anuliuojamos nuo vartotojo sąsajos praėjus
lygiai 2592000 sekundžių (30 dienų) nuo paslaugos pirkimo (nesvarbu ar vartotojas užblokuotas,
neaktyvus ir t.t).
5. Buvimas VIP/Administracijos nariu nesumažina taisyklių ar jų bausmių žaidėjui. Taisyklės galioja
vienodai kekvienam žaidėjui ir jeigu VIP/Administracijos narys yra užblokuotas mes nesuteiksime
pinigų grąžinimo ir nestabdysime paslaugų galiojimo laiko.
6. Visi pirkimai yra vienkartiniai nebent nurodyta kitaip.
7. Piktnaudžiavimas paslaugų privilegijomis ir tų privilegijų taisyklių nesilaikymas gali baigtis
visišku paslaugos atšaukimu be grąžinamosios išmokos ir vartotojo tinklapyje arba serveryje
užblokavimu.
7.1 Serverio "VIP narystė" paslaugos taisyklės nurodytos čia:
www.lmg.lt/taisykles/serverio/vip.pdf
7.2 Serverio "Administracijos narystė" paslaugos taisyklės nurodytos čia:
www.lmg.lt/taisykles/serverio/admin.pdf
7.3 Serverio "Klubų" paslaugos taisyklės nurodytos čia:
www.lmg.lt/taisykles/serverio/klubai.pdf
8. Jūsų paslauga nebus aktyvuota tol, kol nebus pilnai už ją sumokėta. (t.y. banko pavedimai ir t.t
gali užtrukti).
9. Jūs sutinkate, kad jei Jūs būsite užblokuotas serveryje arba tinklapyje dėl bet kokios priežasties
negausite grąžinamosios išmokos ar kitų serverio elementų.
10. Kai kurie paslaugų elementai arba savybės gali pasikeisti be arba su įspėjimu. Keitimai, taškai,
arba grąžinamosios išmokos gali arba negali būti siūlomos.
11. Dėl techninių nesklandumų paslaugos ir taškai gali būti suteikti pavėluotai arba neveikti taip kaip
pranešta.
12. UAB „Eshift Ltd.“ pasilieka teisę keisti šias taisykles.

Autorystė: LMG.LT ir jo turinys, nėra susiję su Rockstar Games, Rockstar North ar
Take-Two Interactive Software Inc, arba tiesiogai su San Andres Mutiplayer komanda ir jų
teikiamomis paslaugomis.
Grand Theft Auto ir Grand Theft Auto: San Andreas yra registruoti prekiniai ženklai įmonės TakeTwo Interactive Software Inc. SA-MP modifikacija priklauso San Andreas Multiplayer komandai,
www.sa-mp.com. Visi naudotojai įpareigoti nepažeisti autorinių teisių nepriklausomai nuo „Eshift
Ltd.“ UAB „Eshift Ltd.“ teikia tik serverio (laikmenos – t.y pagrindines paslaugas) ir papildomas
paslaugas, papildančias audiovizualinį programos turinį.
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