
Vasaros išpardavimas. Apsipirk ir gauk kvietimą žaisti golfą. 

Akcijos taisyklės 

 

Akcijos „Pirk už 50 Eur, gauk kvietimą žaisti Golfą“ (toliau – Akcija) taisyklės: 

1. Akcija vyksta nuo 2022 m. birželio 27 d. iki 2022 m. rugpjūčio 7 d. (imtinai), arba anksčiau, jei iki tol bus išdalinti visi 3000 vnt. kvietimų, 
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. birželio 27 d. iki tol, kol bus išdalinti visi kvietimai (3 000 kvietimų žaisti golfą), tačiau ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 7 d. 

(imtinai), PANORAMOS parduotuvėse, restorane ar paslaugų teikimo vietose, įsigiję ̨prekių ̨ar paslaugų už ne mažiau kaip 50 Eur sumą. Kvitai 
sumuojami, tačiau ne daugiau nei 3 (trys) vienetai.  

3.2. Akcijoje dalyvauja PANORAMOS parduotuvių, restoranų ar paslaugų teikimo vietų pirkimo kvitai, išskyrus RIMI ir bankų kvitus. Į 50 Eur 
sumą nėra įskaičiuojamos sumos 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. 

3.3. Kvietimai dalinami centrinėje aikštėje infocentre 2022 m. birželio 27 d. iki 2022 m. rugpjūčio 7 d.  10 val. iki 21 val. Panaudotas pirkimo 
kvitas/kvitai pažymimi antspaudu ir gražinami pirkėjui. 

3.4. Ne daugiau kaip trys kvitai (ne mažesnės kaip 50 Eur sumos) suteikia teisę gauti tik vieną kvietimą, t. y. kvito suma neskaidoma ir dalis kvito 
sumos neperkeliama antrai dovanai gauti. 

4. Kvietimų kiekis ribotas. Akcija vyksta, kol yra kvietimų. Jei dovanos išdalinamos anksčiau, negu nurodyta Akcijos laikotarpio data, Akcija 
baigiasi. 

5. Kvietimas - žaisti Europos centro golfo klube, golfo kamuoliukų išmušimų treniruočių lauke. Kvietimas galioja 4 (keturiems) asmenims, 
išduodama 40 golfo kamuoliukų išmušimams bei 4 (keturios) golfo lazdos. Dovanos vertė - 40 EUR su PVM.  

6. Kvietimas nėra grąžinamas, keičiamas 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 ̨ar kvitus, apsipirkęs 2022.06.27-08.07 dienomis dovaną turi atsiimti tą pačią dieną, kurią 
apsipirko. 

9. Kvietimai išduodami PANORAMOS centrinėje aikštėje infocentre. Atsiimdamas kvietimą, pirkėjas darbuotojui pateikti Akcijos taisykles 
atitinkantį pirkimo kvitą, kuris patikrinamas, pažymimas specialiu antspaudu, ir grąžinamas pirkėjui. Pirkimo kvitas, kurio pagrindu išduodamas 
kvietimas, gali būti nufotografuojamas ar kitu būdu nukopijuojamas. Pirkimo kvito pažymėjimas specialiu antspaudu yra laikomas kvietimo 
perdavimo-priėmimo pirkėjui aktu. Atskiras aktas nėra sudaromas. 

10. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs kvietimo tą pačią einamąją dieną, arba pagal tvarką nurodytą 3 punkte, pirkėjas netenka teisės į 
dovaną. 

11. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. 

12. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti kvietimo atidavimą ̨Akcijos dalyviui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu 
paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę pasilikti kveitimą sau. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Informacija apie Akciją skelbiama www.panorama.lt, informacijos centre ir kitose reklaminėse priemonėse. 
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