AKCIJOS TAISYKLĖS
„IŠPARDAVIMAS IKI -50% PAŽYMĖTIEMS MODELIAMS IŠ KOLEKCIJOS PAVASARIS-VASARA 2016”
§1
1. Šios Taisyklės („Taisyklės”) nustato terminus ir sąlygas, pagal kurias vyksta išpardavimas
„IŠPARDAVIMAS IKI -50% PAŽYMĖTIEMS MODELIAMS IŠ KOLEKCIJOS PAVASARIS-VASARA
2016”toliau („Akcija”).
2. Akcijos organizatorius yra UAB „Pretty One“, kurios buveinė yra Vilniuje, Ozo g. 18 (toliau
vadinama „Organizatorius“).
3. Akcija skirta skatinti Pretty One pardavimus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir internetinėje
parduotuvėje.
§2
1. Akcija vyksta pagal nustatytas sąlygas šiose Taisyklėse.
2. Akcija skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus.
3. Akcijos dalyviais negali būti Organizatoriaus darbuotojai ir partneriai, taip pat įmonės, nuolat
teikiančios paslaugas Organizatoriui ar jo darbuotojams, bendradarbiams ir jų šeimos
nariams.
§3
1. Akcijos nuolaidos taikomos tam tikroms prekėms, esančioms salonuose Pretty One.
2. Akcija yra klientų („Dalyvių”) pirkimas prekių su nuolaidomis iki -50%.
3. Išpardavimas iki -50% pažymėtiems modeliams iš kolekcijos Pavasaris-Vasara 2016 siūlo
įsigyti Pretty One prekių žemesnėmis kainomis nei buvo anksčiau.
Atskirų išpardavimo prekių kainos salonuose pažymėtos specialiomis etiketėmis, o
internetinėje parduotuvėje ženklais -20%, -30%, -50%.
4. Prekėms, nepažymėtoms Akcijos ženklais, nuolaidos netaikomos.
5. Pretty One aksesuarai t.y.: diržai, bižuterija, rankinės, šalikai taip pat dalyvauja šioje Akcijoje.
6. Akcijos nuolaidos nesumuojamos su klientų lojalumo kortelių nuolaidomis.
7. Akcijos nuolaidos nesumuojamos su bet kokiomis kitomis akcijų nuolaidomis, kurios tuo pačiu
metu vyksta Pretty One salonuose.
8. Prekes, kurios yra įtrauktos į šią Akcija bus galima įsigyti tik per Akcijos laikotarpį
9. Akcijos prekių kiekis yra ribotas. Organizatorius neatsako už prekių trūkumą.
10. Prekės, kurios neatitinka Akcijos sąlygų, lieka Oraganizatoriaus nuosavybe.

§4
1. Akcijos Dalyvių duomenys bus saugomi ir tvarkomi Organizatoriaus, kad bet kurio metu
galima būtų komunikuoti su Dalyviais Akcijos prekių pristatymo ar skundų nagrinėjimo
klausimais.
2. Asmens duomenų pateikimo tvarka: vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris, e-mail; ir
apdorojimo tvarka: surinkimas, apdorojimas, šalinimas.
3. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respubikos įstatymų numatyta tvarka.
4. Dalyvių asmeniniai duomenys pateikiami savanoriškai, Dalyviai turi teisę peržiūrėti ir keisti
pateiktus duomenis.

§5
1. Organizatorius suteikia teisę susipažinti su šios Akcijos Taisyklėmis kiekvienam
suinteresuotam asmeniui. Taisyklės pasiekiamos salonuose Pretty One ir internetiniame
puslapyje www.prettyone.lt
2. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir tolygus nustatytų sąlygų ir taisyklių patvirtinimui ir
sutikimui su jomis.
3. Skundai gali būti pateikiami salono pardavėjoms ar vedėjai Akcijos metu.
4. Dalyvis, pateikdamas skundą, privalo parašyti savo duomenis (4.2) ir pateikti pirkimo fiskalinį
čekį.
5. Grąžinant prekę, klientas turi teisę salone pakeisti prekę į kitą tokios pat vertės prekę, o
keičiant į prekę be nuolaidos, primokėti skirtumą.
6. Apsipirkus internetinėje parduotuvėje keitimas negalimas, tuomet galima grąžinti prekę.
7. Skundai bus nagrinėjami Organizatoriaus būstinėje per 14 dienų nuo skundo pateikimo datos.
§6
1. Bet kokie ginčai, kilę dėl Akcijos, sprendžiami gera valia derybose, o nesutarus - Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2. Visos reklaminės Akcijos medžiagos yra tik informacinio pobūdžio. Visos teisės ir sąlygos
įsigyjant Akcijos prekes yra nustatytos šiose Taisyklėse.
3. Tais atvejais, kurie nėra nurodyti šiose Taisyklėse, galioja vietos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Už Akcijos taisyklių vykdymą atsakingos salonų Pretty One vedėjos ir pardavėjos, ir
internetinės parduotuvės administratorės.

