Akcijos „Po paspirtuką – kas savaitę“ taisyklės
Akcija galioja nuo 2019-08-09 iki 2019-09-02

1.

AKCIJOS ESMĖ

Akcija „Po paspirtuką – kas savaitę“ (toliau – Akcija) vyksta nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d. iki 2019 m. rugsėjo 2 d. (imtinai)
prekybos ir pramogų centre (PPC) AKROPOLIS, esančiame Ozo g. 25, Vilnius, PPC AKROPOLIS, esančiame Taikos pr.
61, Klaipėda, ir PPC AKROPOLIS, esančiame Aido g. 8, Šiauliai (toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Akropoliu“, o visi
kartu „Akropoliais“). Akcijos organizatorius – AKROPOLIS GROUP, UAB (toliau – Organizatorius).
Akcijoje gali dalyvauti asmenys, kurie laikosi visų toliau nurodytų dalyvavimo Akcijoje sąlygų.


Akcijos galiojimo laikotarpiu bent vienoje Akcijoje dalyvaujančioje „Akropolio“ parduotuvėje ir (arba) paslaugų
teikimo vietoje asmuo įsigijo prekių už ne mažiau kaip 50 EUR. Gali būti sumuojami tos pačios kalendorinės dienos
pirkimo kvitai iš ne daugiau kaip trijų vieno „Akropolio“ parduotuvių ir (arba) paslaugų teikimo vietų, dalyvaujančių
Akcijoje. Galioja tik tie pirkimo kvitai, kurie buvo įgyti Akcijos laikotarpiu, tačiau ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo
1 d. (imtinai).



Akcijoje nedalyvauja bankų, lažybų punktų, kazino, greitųjų kreditų įmonių pirkimo kvitai. Taip pat Akcijoje negalioja
pirkimo kvitai, gauti už įsigytus dovanų čekius. Į 50 EUR sumą nėra įskaičiuojamos sumos už įsigytus alkoholinius
gėrimus, tabako gaminius ir loterijos bilietus.



Akcijos dalyvis turi registruotis Akcijos taisyklėse nurodytoje elektroninėje registracijos formoje (toliau –
Registracijos forma) (https://www.akropolis.lt/lt/akcija-paspirtukas ), kurią galima rasti www.akropolis.lt.



Pirkimo kvitas (-ai), atitinkantis (-ys) pirmiau nurodytas sąlygas, turi būti išsaugotas (-i) iki Prizo atsiėmimo dienos.
Vienas kvitas (ne mažesnės kaip 50 EUR sumos ar susumuoti kvitai iš ne daugiau kaip trijų parduotuvių ir (arba)
paslaugų teikimo vietų, kurių bendra suma yra ne mažesnė kaip 50 EUR) suteikia teisę registruotis tik vieną kartą.
Vienas asmuo su skirtingais kvitais, atitinkančiais šiose Akcijos taisyklėse numatytas sąlygas, gali registruotis ne
daugiau kaip penkis kartus per dieną. Vienas kvitas suteikia teisę registruotis tik vieną kartą, net jei kvito suma yra
didesnė nei 50 EUR, t. y. kvito suma neskaidoma. Akcijoje gali dalyvauti asmenys nuo 14 metų. Tuo atveju, jeigu
Akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad yra jo įstatyminių atstovų sutikimas ir kad jie yra
tinkamai susipažinę su Akcijos taisyklėmis.



Akcijoje dalyvaujantis asmuo turi užpildyti elektroninę Registracijos formą, teisingai nurodydamas joje prašomą
informaciją (vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą ir miestą, kuriame lankytojas apsipirko). Teisingai užpildyta
Registracijos forma suteikia teisę laimėti Akcijos prizus: kiekvieną Akcijos savaitę po vieną elektrinį paspirtuką
(modelis XIAOMI MI M365 Juodas, toliau – Prizas) kiekviename „Akropolyje“. Tas pats asmuo visos Akcijos
galiojimo metu gali laimėti tik vieną Prizą, neatsižvelgiant į tai, kiek Registracijos formų užpildo.

2.

AKCIJOS GRAFIKAS IR EIGA

Akcija yra padalinta į tris savaites:




1-a savaitė: nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d. iki 2019 m. rugpjūčio 18 d. (įskaitant abi dienas);
2-a savaitė: nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. iki 2019 m. rugpjūčio 25 d. (įskaitant abi dienas);
3-a savaitė: nuo 2019 m. rugpjūčio 26 d. iki 2019 m. rugsėjo 1 d. (įskaitant abi dienas).

Atitinkamos savaitės Akcijoje dalyvauja asmenys, kurie tos savaitės Akcijos metu šiose taisyklėse numatyta tvarka įsigijo
prekių ir (arba) paslaugų ir užpildė Registracijos formą. Registracijos formą galima užpildyti iki atitinkamos Akcijos savaitės
paskutinės dienos 23.59 val. Atitinkamos Akcijos savaitės laimėtojai traukiami kitą dieną po atitinkamos Akcijos savaitės
pabaigos, t. y. 2019 m. rugpjūčio 19, 26 d. ir 2019 m. rugsėjo 2 dieną. Atitinkamos Akcijos savaitės laimėtojas kiekviename
„Akropolyje“ bus nustatytas atsitiktinės atrankos būdu, naudojantis kompiuterine programa. Su laimėtojais Organizatorius
susisieks asmeniškai Registracijos formoje nurodytais kontaktais – el. paštu ir telefonu. Tuo atveju, jei atsitiktine tvarka
pasirinktoje Registracijos formoje nebus nurodyti visi reikalaujami duomenys arba duomenys bus neteisingi, tokia
Registracijos forma bus laikoma negaliojančia ir vietoj jos bus renkama kita.
3.

AKCIJOS PRIZŲ ATSIĖMIMAS

Akcijos laimėtojai bus pakviesti atvykti į atitinkamo miesto, nurodyto Registracijos formoje, „Akropolio“ informacijos centrą
atsiimti Prizo. Atvykęs asmuo turės pateikti asmens tapatybės dokumentą ir pirkimo kvitą (-us), kuris (-ie) bus
Organizatoriaus atstovų patikrintas (-i) ir pažymėtas (-i) kaip panaudotas (-i). Tuo atveju, jei atvykęs asmuo neturės

nurodytų dokumentų, Organizatorius pasilieka teisę tokiam asmeniui nesuteikti Prizo. Laimėtojas Prizą privalo atsiimti ne
vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą dienos. Atsiimant Prizą bus pasirašomas Prizo
perdavimo–priėmimo aktas. Atsiėmęs Prizą bei pasirašęs Prizo perdavimo–priėmimo aktą, Prizo laimėtojas neturi teisės
Organizatoriui reikšti pretenzijų dėl Prizo. Organizatorius neatsako už galimus Prizo laimėtojo nuostolius naudojant Prizą.
Prizas į pinigus arba kitas prekes ar paslaugas keičiamas nebus.
4.

DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Organizatorius (AKROPOLIS GROUP, UAB, juridinio asmens kodas 302533135, buveinė registruota adresu: Ozo g. 25,
Vilnius) yra Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas.
Organizatorius Akcijos organizavimo, vykdymo, prizų įteikimo, teisinių prievolių įvykdymo tikslais tvarkys toliau nurodytus
Akcijos dalyvių asmens duomenis. Nurodytais tikslais duomenys bus tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu.
Dėl pirmiau nurodytų tikslų bus renkami šie Akcijos dalyvių duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas,
miestas, kuriame buvo apsipirkta. Asmuo, laimėjęs Akcijos Prizą, taip pat turės nurodyti asmens kodą, kad Organizatorius
galėtų tinkamai įgyvendinti mokesčių teisės aktų reikalavimus ir deklaruoti Akcijos metu laimėtojams suteiktus Prizus.
Akcijos dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek yra būtina minėtiems tikslams pasiekti.
Organizatorius laikys, kad Akcijos dalyviai, dalyvaudami Akcijoje sutinka su pirmiau nurodytu asmens duomenų tvarkymu.
Bendrovė gali pasitelkti paslaugų teikėjus – duomenų tvarkytojus, kuriems Akcijos vykdymo, įgyvendinimo, laimėtojų
atrinkimo, prizų įteikimo tikslais galės perduoti surinktus asmens duomenis. Tai – IT paslaugų, programinės įrangos,
interneto ryšio tiekėjai, socialinių tinklų paskyrų administratoriai, reklamos, rinkodaros konsultantai. Organizatorius
įsipareigoja prieigą prie asmens duomenų suteikti tik tiems asmenims, kurie galės tinkamai užtikrinti jų apsaugą.
Akcijos dalyviai turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl pirmiau nurodytų duomenų tvarkymo, kreipdamiesi el. paštu
naujienos@akropolis.lt. Akcijos dalyvių nesutikimas pateikti nurodytus duomenis bus laikomas atsisakymu dalyvauti
Akcijoje.
Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą bei duomenų subjektų teises galima rasti „Akropolio“ Privatumo
politikoje, kuri paskelbta www.akropolis.lt.
5.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie laimėtojus gali būti skelbiama tinklalapyje www.akropolis.lt ir atitinkamo „Akropolio“ socialinio tinklo
„Facebook“ paskyroje.
Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles, įskaitant Akcijos laikotarpį, ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti
interneto svetainėje www.akropolis.lt. Esant Akcijos taisyklių neatitikimų, galioja www.akropolis.lt paskelbtos Akcijos
taisyklės.
Pretenzijos dėl Akcijos turi būti pateiktos raštu ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 17 d. (imtinai). Pretenzijos gali būti
siunčiamos paštu adresu: AKROPOLIS GROUP, UAB, Ozo g. 25, Vilnius, arba el. paštu naujienos@akropolis.lt.
Organizatorius išnagrinės pretenziją per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
Akcijoje negali dalyvauti AKROPOLIS GROUP, UAB, OZO TURTAS, UAB, TAIKOS TURTAS, UAB, AIDO TURTAS, UAB
ir visų Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ veikiančių parduotuvių ir (arba) paslaugų teikimo vietų darbuotojai ir jų
šeimos nariai.
Informacija apie Akciją skelbiama www.akropolis.lt, atitinkamo „Akropolio“ informacijos centre ir kitose reklaminėse
priemonėse.

