AKCIJOS „LAIMĖKITE 50 EUR PC EUROPA DOVANŲ ČEKĮ SAVAITGALIO PIETUMS‘‘ TAISYKLĖS
I. AKCIJOS PAVADINIMAS IR JOS ORGANIZATORIUS
1. Pavadinimas „LAIMĖKITE 50 EUR PC EUROPA DOVANŲ ČEKĮ SAVAITGALIO PIETUMS‘‘.
2. Akcijos organizatorius - UAB „BH Europa‘‘, registracijos adresas: Konstitucijos pr. 7A-1, Vilnius, buveinės adresas:
Konstitucijos pr. 7A, LT-09308 Vilnius, įmonės kodas 300059140.
II. AKCIJOS DALYVIAI, VIETA IR LAIKAS
1. Akcijos vieta: prekybos centras „Europa‘‘ (toliau PC „Europa‘‘), adresu: Konstitucijos pr. 7A, Vilnius.
2. Akcijos laikas: 2019.02.14 --- 2019.03.10
3. Akcijos dalyviai: fiziniai asmenys, tiksliai besilaikantys visų akcijos taisyklių, užpildę originalią PC Europa „Savaitgalį jos
man nereikia!‘‘ restoranų ir kavinių pasiūlymų skrajutę ir ją palikę PC „Europa‘‘ Informacijos centre, I a., iki 2019.03.10 imtinai.
Jaunesni nei 18 metų asmenys akcijoje dalyvauti gali tik su tėvų ar globėjų sutikimu. Jei akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18
metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti akcijoje.
4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos organizatoriaus bei partnerio darbuotojai bei jų šeimos nariai.
III. AKCIJOJE DALYVAUJANTYS PIRKĖJAI
1. Akcijoje dalyvaujantis prekybos centro lankytojas privalo užpildyti visus gautos akcijos skrajutės laukus ir ją atiduoti PC
„Europa‘‘ Informacijos centre I aukšte (toliau --- „Informacijos centre‘‘).
2. Pildyti skrajutę vienas prekybos centro lankytojas gali tik vieną kartą.
3. Akcijoje dalyvauja tik pilnai užpildytos originalios akcijos skrajutės atiduotos Informacijos centre iki 2019.03.10 d. imtinai.
IV. AKCIJOS PRIZAS IR LAIMĖTOJŲ SKELBIMO TVARKA
1. Akcijos prizai: 1 x 50 Eur vertės „PC Europa‘‘ dovanų čekis.
2. Dovanų čekių kiekis --- 1 vnt. Dovanų čekis galioja tik PC „Europa‘‘ įsikūrusiuose restoranuose ir kavinėse, kuriuose galima
atsiskaityti dovanų čekiu.
3. Akcijos prizo atsiėmimo tvarka: su akcijos taisyklėmis susipažinęs, su jomis sutinkantis, jas vykdantis bei akcijoje dalyvauti
pageidaujantis PC „Europa‘‘ lankytojas pildo akcijos skrajutę ir ją palieka Informacijos centre.
4. Akcijos laimėtojas burtų keliu renkamas 2019.03.12 d.
5. Akcijos laimėtojas paskelbiamas laimėtojo rinkimo dieną tinklalapyje www.pceuropa.lt ir asmeniškai apie laimėjimą
informuojamas akcijos skrajutėje nurodytais asmens kontaktiniais duomenimis: el. paštu ir/ar SMS žinute.
6. Akcijos dalyvis asmeniškai atsako už tai, kad būtų pateikti teisingi jo kontaktiniai duomenys.
7. Prizą laimėtojas privalo atsiimti per 7 kalendorines dienas nuo laimėtojo paskelbimo datos PC „Europa‘‘ Informacijos
centre I a.
8. Atsiimdamas prizą laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
9. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja savo rizika tinkamai susipažinti su akcijos taisyklėmis bei sutinka laikytis jų
bei organizatoriaus priimtų akcijos sprendimų.
V. BENDROSIOS TAISYKLĖS
1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas ar nutraukti akciją anksčiau numatyto laiko ir įsipareigoja iš anksto
apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.pceuropa.lt.
2. Informacija apie akciją skelbiama interneto tinklalapyje www.pceuropa.lt bei Informacijos centre.
3. Esant neatitikimams tarp interneto tinklalapyje www.pceuropa.lt ir kitose informacijos priemonėse paskelbtų akcijos
taisyklių, galioja ir taikomos interneto tinklalapyje www.pceuropa.lt paskelbtos akcijos taisyklės.

