
Kaupiamosios lojalumo nuolaidos „ON“ 

Taisyklės 

 

1. Dažnai „Citybee“ paslaugomis besinaudojantys klientai gali gauti kaupiamuosius procentinių nuolaidų 
kuponus. Dažniau naudojantis „Citybee“ paslaugomis – didesnė nuolaida! 
 

2. Kaupiamosios nuolaidos bei, atitinkamai, nuolaidos kupono dydis priklauso nuo sumos, kurią klientas 
per paskutinius 3 mėnesius sumoka už „Citybee“ kelionių automobiliais paslaugas: 
 

2.1. nuo 90 iki 210,99 Eur (įskaitant PVM) - 3 proc. nuolaida; 

2.2. nuo 211 iki 450,99 Eur (įskaitant PVM) - 5 proc. nuolaida; 

2.3. 451 Eur ir didesnė suma (įskaitant PVM) - 7 proc. nuolaida. 

 
3. Nuolaidos dydis nustatomas automatiškai kiekvieno mėnesio pirmąją dieną (toliau – Nuolaidos 

nustatymo diena) susumavus kliento faktiškai sumokėtas sumas už „Citybee“ suteiktas paslaugas 
per prieš tai buvusius 3 mėnesius. Atitinkamai, kiekvieną sekančią Nuolaidos nustatymo dieną 
nuolaidos dydžio nustatymui imamas 3 mėnesių laikotarpis pasislenka per vieną mėnesį.   
 

4. Nustatant Nuolaidos dydį sumuojamos kliento faktiškai sumokėtos sumos, t. y. jei paslaugoms buvo 
pritaikyta nuolaida, į nuolaidos dydžio apskaičiavimą įtraukiama suma jau po pritaikytos nuolaidos. 
Suma, kuri kliento turi būti sumokėta, bet Nuolaidos nustatymo dieną dar nėra sumokėta, nėra 
įtraukiama į nuolaidos dydžio nustatymą/perskaičiavimą.   
 

5. Nuolaidos nustatymo dieną nustatyto dydžio nuolaida pradedama taikyti nuo pirmosios Nuolaidos 
nustatymo dienos ir taikoma visą einamąjį mėnesį iki sekančios Nuolaidos nustatymo dienos (jos 
neįskaičiuojant). Nuolaidos nustatymo dieną nustačius, kad klientui pagal šių taisyklių 2 punkte 
nurodytus dydžius nėra taikytina jokia nuolaida, atitinkamai, visą einamąjį mėnesį iki kitos Nuolaidos 
nustatymo dienos nuolaida nėra taikoma, tačiau tą mėnesį kelionėms klientas gali panaudoti 
ankstesniais laikotarpiais sukauptus nuolaidų kuponus, jeigu jie dar galioja.  
 

6. Jeigu atitinkamą mėnesį klientui yra taikoma Nuolaidos nustatymo dieną nustatyto dydžio kaupiamoji 
nuolaida, po kiekvienos tą mėnesį atliktos kelionės yra sugeneruojamas atitinkamo dydžio nuolaidų 
kuponas, kurį klientas gali panaudoti sekančių kelionių apmokėjimui. Pavyzdžiui, jeigu klientui tą 
mėnesį yra taikoma 5 proc. dydžio nuolaida, pabaigus 20 eurų vertės kelionę jam automatiškai 
sugeneruojamas 1 euro vertės nuolaidų kuponas, kurį galima panaudoti kitų kelionių apmokėjimui.  
 

7. Nuolaidų kuponas gali būti panaudotas bet kurios kitos kelionės apmokėjimui. Nuolaidų kuponais 
galima pasinaudoti ir konkrečiai kelionei, ir perkant paslaugų planą. 
 

8. Už kelionę galima sumokėti keliais sukauptais galiojančiais nuolaidų kuponais.  
 

9. Nuolaidos dydis ir sukaupti nuolaidų kuponai bei jų galiojimo data yra matomi „Citybee“ mobiliojoje 
programėlėje, kliento paskyroje. 
 

10. Nuolaidų kuponai į pinigus ar kitus kuponus nekeičiami. Nuolaidų kuponus draudžiama parduoti. 
 

11. Paslaugoms neišnaudota nuolaidų kupono suma kliento paskyroje negali būti perkeliama į kitą 
paskyrą. 
 

12. Nuolaidų kuponas galioja 3 mėnesius nuo jo sugeneravimo dienos. Nuolaidų kuponai, kurių galiojimo 
data jau pasibaigusi, į „Citybee“ paslaugas yra nekeičiami, jų galiojimas nepratęsiamas ir jie 
nekompensuojami. 
 

13. Kaupiamoji nuolaida gali būti taikoma tik fiziniams asmenims, kurie yra susikūrę asmenines paskyras 
mobiliojoje programėlėje.  
 

14. Visos kitos kaupiamųjų lojalumo nuolaidų sąlygos, reikalavimai, naudojimosi ir atsiskaitymo nuolaidų 
kuponais sąlygos, klientų pareigos, neapibrėžtos šiose kaupiamųjų lojalumo nuolaidų taisyklėse, yra 
įtvirtinamos Paslaugų teikimo taisyklėse, kiek tai yra tinkama pagal kontekstą, prasmę ir reikšmę. 
 



15. Bendrovė pasilieka teisę bet kada pakeisti šiose taisyklėse nustatytos kaupiamosios lojalumo 
nuolaidos taikymo sąlygas ir tvarką apie tai paskelbdama savo svetainėje ir (ar) mobiliojoje 
programėlėje. 
 

 
Taisyklės taikomos nuo 2022 m. gruodžio 1 d. 


