Mokyklynės. Akcijos taisyklės

Akcijos „APIPIRKITE VAIKĄ MOKYKLAI PER 1 VAL. Arba gaukite dovanų, jei užtruksite ilgiau!“ (toliau – Akcija) taisyklės:
1. Akcija vyksta nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. iki 2022 m. rugsėjo 4 d. (imtinai) prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“, esančiame Saltoniškių
g. 9, Vilnius (toliau vadinama - PANORAMA).
2. Akcijos organizatorius yra UAB „Panorama LT“ (toliau – Organizatorius).
3. Akcijoje gali dalyvauti asmenys (pirkėjai), kurie laikosi visų toliau nurodytų Akcijos taisyklių.̨
3.1. Nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. iki 2022 m. rugsėjo 4 d. (imtinai), apsipirkę bent vienoje iš žemiau nurodytų PLC Panorama parduotuvių, gali
atsiimti dovaną – skrajutę.
3.2. Akcijoje dalyvauja tik žemiau pateikto sąrašo PLC Panorama esančių parduotuvių pirkimo kvitai:
Pegasas
Charlot
Apranga
Sportland
Candy Pop
Ideal
Kids Zone
Elektromarkt
Krinona
Optometrijos Centras

Ecco
Samsung
New-Yorker
H&M
Lindex
Vision Express
Bags&More
Hobby Shop
Fielmann

Akcijoje negalioja pirkimo kvitai, gauti už įsigytas PANORAMOS dovanų korteles. Taip pat negalioja pirkimo kvitai, gauti už įsigytas bet kurio
kito prekybos/paslaugų veiklą PLC Panorama vykdančio subjekto dovanų čekių/kortelių pirkimą.
3.3. Dovanos dalinamos centrinėje aikštėje esančiame Infocentre (imtinai nuo 2022 rugpjūčio 22 – rugsėjo 4 d.) nuo 10 val. iki 21 val.
Panaudotas pirkimo kvitas pažymimas antspaudu ir gražinamas pirkėjui.
3.4. Vienas kvitas (iš pateikto aukščiau išvardinto parduotuvių sąrašo) suteikia teisę gauti tik vieną dovaną.
4. Dovana – skrajutė: 5 eur vertės nuolaida žemiau išvardintuose PLC Panorama esančiuose restoranuose.
5. Akcijoje dalyvaujantys restoranai ir salygos:
Olive Kitchen (5 eur nuolaida galioja, kai kvito suma ne mažesnė, nei 16 eur. Negalioja dienos pietums).
Manami (5 eur nuolaida galioja, kai kvito suma ne mažesnė, nei 17 eur).
Čili pica (5 eur nuolaida galioja, kai kvito suma ne mažesnė, nei 16 eur).
Guacamole (5 eur nuolaida galioja, kai kvito suma ne mažesnė, nei 17 eur).
Skonis (5 eur nuolaida galioja, kai kvito suma ne mažesnė, nei 17 eur).
Gan Bei City (-30% nuolaida atrinktiems patiekalams. Jų sąrašas pateikiamas restoranuose).
Nuolaidos nėra sumuojamos.Viena skrajutė suteikia nuolaidą vienai sąskaitai apmokėti.
Skrajutė galioja 2022 08 22 – 09 11.
6. Dovana nėra grąžinama, keičiama į pinigus ar kitus daiktus.
7. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų,̨ globėjų ̨ ar rūpintojų ̨ sutikimu. Jei Akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų
asmuo, laikoma, kad jo tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė̇ sutikimą dalyvauti Akcijoje.
8. Su Akcijos taisyklėmis susipažinęs, su jomis sutinkantis, jas vykdantis bei Akcijoje dalyvauti pageidaujantis pirkėjas, pirkęs pagal tvarką,
nurodytą 3 punkte ir turintis tai įrodantį pirkimo kvitą,̨ apsipirkęs nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. iki 2022 m. rugsėjo 4 d. (imtinai), dovaną gali
atsiimti bet kurią dieną, nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. iki 2022 m. rugsėjo 4 d. (imtinai).
9. Dovanos išduodamos PANORAMOS centrinėje aikštėje Infocentre. Atsiimdamas dovaną, pirkėjas privalo Infocentro darbuotojui pateikti
Akcijos taisykles atitinkantį pirkimo kvitą, kuris patikrinamas, pažymimas specialiu antspaudu, ir grąžinamas pirkėjui. Pirkimo kvitas, kurio
pagrindu išduodama dovana, gali būti nufotografuojamas ar kitu būdu nukopijuojamas. Pirkimo kvito pažymėjimas specialiu antspaudu yra
laikomas dovanos perdavimo-priėmimo pirkėjui aktu. Atskiras aktas nėra sudaromas.
10. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

11. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti dovanos atidavimą ̨ Akcijos dalyviui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu
paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę pasilikti dovaną sau.
12. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir laikotarpį bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje
www.panorama.lt. Esant Akcijos taisyklių ̨ neatitikimų, galioja www.panorama.lt paskelbtos Akcijos taisyklės.
13. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Panorama LT“ darbuotojai ir šeimos nariai. Visų PANORAMOJE veikiančių parduotuvių ir/ar paslaugų teikimo
vietų darbuotojai Akcijoje dalyvauti gali tik su tų parduotuvių, restoranų ir/ar paslaugų teikimo vietų, kuriose nedirba, kvitais.
14. Informacija apie Akciją skelbiama www.panorama.lt, informacijos centre ir kitose reklaminėse priemonėse.

