VASAROS IŠPARDAVIMO „APSIPIRK IR KAS SAVAITĘ
LAIMĖK ELEKTRINĮ DVIRATĮ IŠ KRINONA“ TAISYKLĖS
1. Akcijos Užsakovas ir ORGANIZATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas yra UAB „Panorama LT“, juridinio asmens kodas 125765062, buveinės adresas: Saltoniškių g. 9, Vilnius, toliau tekste „Užsakovas”.
1.2. Akcijos prizų išdalinimą vykdo UAB ,,Krinona“, juridinio asmens kodas 134884165, buveinės adresas: A. Strazdo g. 70,
Kaunas, toliau tekste – „Organizatorius“ prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“ 2 (antrame) aukšte esančioje KRINONA
parduotuvėje.
2. akcijos VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vieta yra prekybos ir laisvalaikio centras „Panorama“, esantis Saltoniškių g. 9, Vilnius, toliau tekste
„Panorama“.
3. Akcijos TRUKMĖ IR TIKSLAS
3.1. Akcija vyksta nuo 2021 m. birželio 30 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2021 m. rugpjūčio 11 d. (paskutinė registracijos
diena).
3.2. Akcijoje dalyvauja tik asmenys, kurie Akcijos metu bent vienoje Panoramos parduotuvėje, restorane ir/ar paslaugų
teikimo vietoje, įsigyja prekių ir/ar paslaugų bei užregistruoja pirkimo kvitą šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Akcijoje dalyvauja Panoramos parduotuvių, restoranų ir/ar paslaugų teikimo vietų pirkimo kvitai. Akcijoje nedalyvauja
RIMI, bankų kvitai, kvitai už įsigytus alkoholinius gėrimus, tabako gaminius (įskaitant elektronines cigaretes ir joms skirtą
įrangą), loterijos bilietus. Akcijoje negalioja pirkimo kvitai, gauti už įsigytas Panoramos dovanų korteles. Taip pat negalioja
pirkimo kvitai, gauti už įsigytas bet kurio kito prekybos/paslaugų veiklą Panoramoje vykdančio subjekto dovanų čekių/kortelių pirkimą.
3.4. Akcijos tikslas didinti prekės ženklo Panorama ir Krinona žinomumą bei skatinti pirkėjų apsipirkimą Panoramoje.
4. Akcijos DALYVIAI
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu apsipirkę Panoramoje.
4.2. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Panorama LT“ ir UAB „Krinona“ darbuotojai ir/ar šeimos nariai. Visų Panoramoje veikiančių (išskyrus Krinona parduotuvę) parduotuvių, restoranų ir/ar paslaugų teikimo vietų darbuotojai Akcijoje dalyvauti
gali tik su tų parduotuvių, restoranų ir/ar paslaugų teikimo vietų, kuriose nedirba, kvitais.
4.3. Akcijos dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. 5 (penki) vnt. elektrinių dviračių Beaster BS90, 250 W, 36 V, 8 Ah, sulankstomi: (plačiau) https://krinona.lt/lt/elektriniai-dviraciai/16328-elektrinis-dviratis-beaster-bs90-250-w-36-v-8-ah.html
5.2. Vieno prizo vertė – 1 250 Eur.
6. DALYVAVIMO SĄLYGOS

7.3 Kiekvieno prizų traukimo metu bus renkami rezerviniai laimėtojai. Jeigu pirmieji laimėtojai negali įrodyti Akcijos metu
atliktos registracijos ar registracija neatitinka Akcijos sąlygų, prizas atitenka rezerviniam laimėtojui pagal rezervinių laimėtojų išrinkimo eiliškumą. Rezerviniai laimėtojai įrašomi į protokolą, tačiau jų vardai ir pavardės nėra skelbiami www.panorama.lt iki kol prizo gavimo teisės neatitenka rezerviniam laimėtojui. Rezervinis laimėtojas gali būti skelbiamas prizo
laimėtoju jeigu pirminis prizo laimėtojas anuliuojamas arba nepateikė laimėjimą įrodančio pirkimo kvito ir neatsiėmė
prizo per 7 kalendorines dienas nuo laimėjimo paskelbimo.
7.4. Laimėtojų paskelbimo grafikas:
Laimėtojų nustatymo
ir paskelbimo data

Traukiami laimėtojai, kurie registravosi
šiuo laikotarpiu

Rezervinių
laimėtojų kiekis

2021 06 30 – 2021 07 07
2
2021 07 08
2021 07 07 – 2021 07 14
2
2021 07 15
2021 07 14 – 2021 07 21
2
2021 07 22
2021 07 21 – 2021 07 28
2
2021 07 29
2021 07 27 – 2021 08 04
2
2021 08 05
2021 08 05
2021 07 27 – 2021 08 04
2
7.5. Prizų laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje www.panorama.lt per 2 (dvi) darbo dienas po kiekvieno laimėtojo traukimo.
7.7. Prizo laimėtojas per 7 kalendorines dienas nuo laimėjimo paskelbimo turi Organizatoriui (parduotuvėje, esančioje Panoramos 2 (antrame) aukšte) pateikti registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvite turi aiškiai matytis Panoramoje esanti parduotuvė, restoranas ar paslaugų teikimo vieta, data, adresas (Saltoniškių g. 9, Vilnius) bei pirkimo kvito numeris.
7.8. Prizų laimėtojai patvirtinami tik pateikus pirkimo kvitą Organizatoriui bei Organizatoriui patikrinus laimėjimą. Nustačius nesąžiningo elgesio atvejus, bei tuo atveju, jeigu laimėtojas negali pateikti registruojantis dalyvauti Akcijoje nurodyto kasos kvito, dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus žodžiu ir registracijos metu nurodytu elektroniniu
paštu, o prizas nebus išduotas.
7.9. Registruotus pirkimo kvitus privaloma saugoti iki Akcijos pabaigos, patikrinusi kvitą, laimėtojui pageidaujant, Organizatorius jį grąžins atgal.
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Užsakovas arba Organizatorius dėl prizų laimėjimo susisieks su laimėtojais asmeniškai registracijos metu nurodytu
el. paštu arba telefonu.
8.2. Punkte 5.1 nurodytų prizų laimėtojai per 7 kalendorines dienas nuo laimėjimo paskelbimo turi atvykti į Krinona (Organizatoriaus) parduotuvę, esančią Panoramoje 2 (antrame) aukšte, adresu Saltoniškių g. 9, Vilnius bei pateikti registruotą
pirkimo kvitą. Pirkimo kvite turi aiškiai matytis Panoramoje esanti parduotuvė, restoranas ar paslaugų teikimo vieta, data,
adresas (Saltoniškių g. 9, Vilnius) bei pirkimo kvito numeris. Laimėtojui pradelsus nurodytą laikotarpį, neatvykus į Krinona
parduotuvę, esančią Panoramoje, ar nepateikus laimėjimą įrodančio pirkimo kvito, laimėtojas netenka galimybės gauti
prizą, o prizas atitenka rezerviniam laimėtojui.

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu apsipirkti bent vienoje Panoramos parduotuvėje, restorane ir/ar paslaugų teikimo vietoje ir gauti
kasos kvitą, kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant Akcijoje.

8.3. Jeigu rezervinių laimėtojų nepakanka, kad būtų atsiimti visi Akcijos prizai, tuomet prizai lieka Organizatoriaus žinioje.

6.2. Asmuo gali dalyvauti Akcijoje laikotarpiu 2021 06 30 - 2021 08 11 užregistravęs apsipirkimą patvirtinančio pirkimo
kvito numerį internetiniame puslapyje www.panorama.lt. Registracijos metu Akcijos dalyvis taip pat turi pateiktį šią informaciją: dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bei nurodyti savo amžių.

8.5. Už prizo atsiėmimą yra atsakingas pats laimėtojas, todėl neįvykdžius visų šiose taisyklėse numatytų reikalavimų, laimėtojas negali reikšti pretenzijų Užsakovui ir/ar Organizatoriui.

6.3. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti
duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.
6.4. Vienas Akcijos dalyvis gali registruotis Akcijoje keletą kartų, Akcijos laikotarpiu (2021 06 30 - 2021 08 11), Akcijos vietoje (Panoramoje) atlikdamas atskirus apsipirkimus ir užregistruodamas skirtingą pirkimo kvitą, taip padidindamas laimėjimo tikimybę. Norint gauti prizą, prizo laimėtojui reikės pateikti Akcijoje užregistruotą pirkimo kvitą.

8.4. Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo kvitą, registruotą akcijoje bei galiojantį tapatybę patvirtinantį
dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

8.6. Prizo laimėtojas sutinka laimėtą prizą atsiimti per 7 kalendorines dienas nuo laimėjimo paskelbimo dienos.
8.7. Prizai atiduodami laimėtojui pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Atsiimant prizą laimėtojas turi nurodyti savo vardą,
pavardę, asmens kodą ir adresą.
8.8. Atsiimant prizus laimėtojai sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus perduodami Valstybinei Mokesčių Inspekcijai
(VMI) ir už laimėtus prizus bus sumokamas Gyventojų Pajamų Mokestis (GPM).

6.5. Tas pats pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą. Akcijos Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo
laimėtojui jei dalyvis užregistravo vieną pirkimo kvitą kelis kartus.

8.9. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

6.6. Tas pats pirkimo kvitas gali laimėti tik vieną kartą.

8.12. Punkte 5.1 esančio prizo laimėtojas, turintis prizui pretenzijų, turi kreiptis tiesiai į Organizatorių UAB „Krinona“.

6.7. Užregistruotas pirkimo kvitas turi būti saugomas iki Akcijos pabaigos. Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės
Organizatoriui (prizą išduodančiai parduotuvei Krinona) pateikti pirkimo kvitą.

8.13. Užsakovas ir/ar Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš Akcijos ir/ar prizų neišdavimą, jei Akcijos
dalyvis neišpildo visų šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

6.8. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą pirkimo kvito numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą. Klastojimas ar nurodymas netikro produkto įsigijimo fakto, bei panašūs veiksmai, kurie gali daryti neigiamą įtaką Akcijai, ar sukelti žalą Akcijos Užsakovui ir/ar Organizatoriui bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn
įstatymų nustatyta tvarka.

8.14. Jei prizai yra apmokestinami mokesčiais, juos sumoka Organizatorius.

6.9. Asmuo registruodamas savo apsipirkimą Akcijos internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus, bei tvarkys Akcijos Užsakovas. Dalyvis sutinka, kad laimėjimo atveju jo vardas, pavardė ir registruoto pirkimo
kvito numeris bus paskelbti Akcijos svetainėje www.panorama.lt. Dalyvių asmeniniai duomenys bus tvarkomi Akcijos
administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais.

8.17. Jei prizo laimėtojas negali pateikti kasos kvito, patvirtinančio laimėjimą, prizas nebus išduotas.

6.10. Punkte 5.1 esančio prizo laimėtojo duomenys bus perduoti prizo platintojui UAB „Krinona“ (Organizatoriui), kuris yra
atsakingas už tiesioginį prizo patiekimą laimėtojui. Užsakovas ir Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens
duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus ne
ilgesnį nei vienerių metų terminą po Akcijos pabaigos ir prizų perdavimo (ar kitą ilgesnį terminą, jei tai būtina apsaugant
Užsakovo ir/ar Organizatoriaus teises bei teisėtus interesus). Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens
duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas Užsakovui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Užsakovo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę
reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Akcijoje ir/ar praranda teisę į Akcijos prizą.
7. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
7.1. Laimėtojai, kuriems bus įteikti 5.1 punkte nurodyti prizai, bus nustatyti, specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu.
7.2. Prizų laimėtojai bus nustatomi šiomis dienomis: 2021 m. liepos 08 d., 2021 m. liepos 15 d., 2021 m. liepos 22 d., 2021
m. liepos 29 d., 2021 m. rugpjūčio 05 d., 2021 m. rugpjūčio 12 d.

8.10. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.

8.15. Neatsiėmus prizų per 7 kalendorines dienas nuo laimėjimo, jie lieka Organizatoriaus žinioje.
8.16. Prizų laimėtojų kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.
8.18. Prizų išvaizda gali skirtis nuo maketuose pavaizduotų vaizdų.
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 m. rugpjūčio 11 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu A. Strazdo g. 70, Kaunas, el. paštu reklama@krinona.lt.
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant
nuo raštiško skundo gavimo dienos.
10. PAPILDOMA INFORMACIJA
10.1. Užsakovas ir/ar Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas ir/ar Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo
greičiau jas pašalinti.
10.2. Užsakovas neatsako už Organizatoriaus padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pateikiant laimėtojams prizus.
10.3. Užsakovas pasilieka teisę keisti taisykles Akcijos eigoje. Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja ir taikomos
www.panorama.lt internetinėje svetainėje paskelbtos Akcijos taisyklės.
10.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Akcijos vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų,
apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.panorama.lt
10.5. Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu panorama@panorama.lt.

