„Indaplovė, kuri ne tik plauna, bet ir džiovina plastikinius indus!“ akcijos taisyklės
SĄVOKOS
1.1. Akcijos organizatorius (toliau – Organizatorius) – UAB SPARK LT, juridinio asmens kodas 304139541,
buveinės adresas – Gerosios Vilties g. 22A-2, 03145 Vilnius, el. paštas promo@sparkagency.lt, tel. +370 644
28 266 (darbo dienomis 10–16 val.), organizuoja akciją „Visose indaplovėse galima plauti plastikinius indus.
Ši indaplovė juos ir džiovina. Įsigykite BOSCH indaplovę ir dovanų gaukite „Joseph-Joseph“ virtuvės įrankių
rinkinį“ (toliau – Akcija), kuri vykdoma pagal toliau pateiktas taisykles (toliau – Taisyklės).
1.2. Akcijos dalyvis (toliau – Pirkėjas) – fizinis asmuo, įsigijęs 2.2 punkte nurodyto modelio BOSCH indaplovę
Akcijos laikotarpiu bet kurioje prekybos vietoje ar internetu Lietuvoje.
2. AKCIJA
2.1. Akcijos laikotarpis – nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2018 m. sausio 31 d.
2.2. Akcijoje dalyvauja šie BOSCH indaplovių modeliai: SBV88TX36E; SMV88TX36E; SMV68MX04E;
SBE67MX00E; SPE66TX02E; SPV69T80EU; SMU46CW02S; SMU46CI02S; SMS68MI04E; SMS68TI06E;
SMV88PX01E; SBV67MD01E; SMV67MD01E; SMU67MW02S; SMU67MS02S; SMV88TX46E; SMV68TX06E;
SBA88TD26E; SBA67MD06E; SMA67MD06E; SBE68TX06E; SBA67MX00E; SMV88PX00E; SBV67TD00E;
SMV67TD00E; SMP46TS00S; SMP46TW00S; SMU88PW01S; SMU88PS01S; SMU67TW01S; SMU67TS01S;
SMP69M12SK; SMP69M15SK; SMU88PW02S; SMU88PS02S.
2.3. Akcijos prekė – Taisyklėse nurodytu Akcijos laikotarpiu pirkta bet kuri 2.2. punkte nurodyto modelio
BOSCH indaplovė, kurią Pirkėjas naudojo asmeniniais, buitiniais, nekomerciniais tikslais (pvz., indaplovė
nebuvo pirkta ir (arba) naudota juridinio asmens, ji nebuvo naudota bet kokioje komercinėje veikloje, ji
nebuvo perleista trečiosioms šalims ir pan.).
2.4. Akcijos eiga: Pirkėjas, įsigijęs bet kurią 2.2. punkte nurodyto modelio BOSCH indaplovę, Akcijos
laikotarpiu turi atsiųsti pirkimo čekio kopiją el. pašto adresu promo@sparkagency.lt ir jo nurodytu adresu
bus išsiųstas „Joseph-Joseph“ virtuvės įrankių rinkinys. Dovana į pinigus nekeičiama. Dovanų kiekis ribotas.
3. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
3.1. Visas, su Akcija susijusias, pretenzijas nagrinėja Organizatorius.
3.2. Organizatorius pretenziją privalo išnagrinėti ir į ją atsakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pretenzijos gavimo dienos, nebent, Organizatoriaus nuomone, pretenzijai išnagrinėti reikia ilgesnio
termino. Tokiu atveju Organizatorius privalo apie tai informuoti Pirkėją per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pretenzijos gavimo.
4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
4.1. Organizatorius užtikrina, kad Pirkėjų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų
teisės aktų reikalavimų. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami tik siekiant išsiųsti paštu „JosephJoseph“ virtuvės įrankių komplektą.
4.2. Pirkėjas, dalyvaujantis Akcijoje ir pateikiantis savo asmens duomenis, sutinka, kad jo asmens duomenys
būtų tvarkomi šiose Taisyklėse ir įstatymuose nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi taikytinuose teisės aktuose nustatytas su jo asmens duomenų tvarkymu susijusias teises.
4.4. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys
buvo surinkti ir tvarkomi, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus.
5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su visomis Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir
įsipareigoja jų laikytis.
5.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai, be išankstinio perspėjimo, keisti Taisykles apie tai viešai
paskelbdamas tinklapyje www.bosch-home.lt. Jokie nuostoliai, patirti dėl Taisyklių keitimo, nėra
atlyginami.
5.3. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą,
vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
5.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu buvo nustatytas esminis
šių Taisyklių pažeidimas ir (ar) piktnaudžiavimas jomis, arba atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.bosch-home.lt.

Jokie nuostoliai, patirti dėl Akcijos nutraukimo, nėra atlyginami.
5.5. Pirkėjas gali būti pašalintas iš Akcijos dalyvių sąrašo ir jam gali būti atsisakyta padovanoti „JosephJoseph“ virtuvės įrankių komplektą, jeigu Organizatorius nustato, kad Pirkėjas veikė apgaulingai, siekė
nesąžiningų tikslų arba nesilaikė šių Taisyklių.

