Akcijos taisyklės
1. PLC MEGA pirkėjai, įsigiję prekių ar paslaugų parduotuvėse, restoranuose, pramogų ar paslaugų
vietose už 100 Eur ar didesnę sumą (galima sumuoti ne daugiau kaip tris skirtingų parduotuvių
pirkimo kvitus), dovanų gauna PLC MEGA pramogų kuponą (toliau – dovana).
2. Akcija vyksta 2019-05-01 – 2019-05-31 arba tol, kol bus išdalintos visos akcijai skirtos dovanos.
Dovanų skaičius ribotas – iš viso 10.000 vienetų:
• 2.000 vnt. kino centro CINAMON pramogų kuponų – bilietas į 2D kino filmą, vienas
kuponas yra vienas kino bilietas. Pramogų kuponą galima panaudoti iki 2019-08-31.
Apsilankymui su pramogų kuponu galioja visos kino centro CINAMON taisyklės.
• 2.000 vnt. sporto ir sveikatingumo centro VS-FITNESS pramogų kuponų – 1 val.
trukmės kopimas alpinizmo siena. Pramogų kuponą galima panaudoti iki 2019-08-31.
Vaikai iki 16 metų gali kopti tik su tėvų ar globėjų priežiūra. Būtina patogi sportinė apranga ir
avalynė. Apsilankymui su pramogų kuponu galioja visos sporto ir sveikatingumo centro VSFITNESS taisyklės. Bendra informacija pasiteiravimui telefonu +370 637 77474.
• 2.000 vnt. boulingo ir biliardo klubo AMERIGO pramogų kuponų – 30 min. trukmės
boulingo žaidimas. Prie vieno boulingo takelio gali žaisti iki 7 žaidėjų. Būtina išankstinė
rezervacija telefonu +370 37 328686. Pramogų kuponą galima panaudoti iki 2019-06-30.
Apsilankymui su pramogų kuponu galioja visos boulingo ir biliardo klubo AMERIGO
taisyklės.
• 2.000 vnt. kontaktinio zoologijos sodo ZOOPARK pramogų kuponų - vienkartinis
apsilankymas vienam asmeniui. Pramogų kuponą galima panaudoti iki 2019-08-31.
Apsilankymui su pramogų kuponu galioja visos kontaktinio zoologijos sodo ZOOPARK
taisyklės.
Bendra
informacija
pasiteiravimui
telefonu
+370
631
22224.
• 2.000 vnt. vaikų edukacinio pramogų centro CURIOCITY pramogų kuponų – 1 val.
trukmės vienkartinis apsilankymas vienam vaikui (1-13 m.). Pramogų kuponą galima
panaudoti iki 2019-08-31. Vaikai nuo 1 iki 4 m. gali lankytis tik su atsakingu suaugusiu
asmeniu, kuriam galioja CURIOCITY centro įkainiai. Apsilankymui su pramogų kuponu
galioja visos edukacinio pramogų centro CURIOCITY taisyklės. Bendra informacija
pasiteiravimui telefonu +370 688 33202.
3. Dovanas pirkėjai gali panaudoti tik PLC MEGA Islandijos pl. 32, Kaunas. PLC MEGA
pramogų kuponą būtina pateikti iš anksto. PLC MEGA pramogų kuponai yra vienkartiniai ir
panaudoti pirkėjui negrąžinami.

4. Dovanas pirkėjai gali atsiimti PLC MEGA informacijos centre iki 2019-05-31. Norėdami atsiimti
dovaną, pirkėjai turi pateikti akcijos taisykles atitinkantį (-čius) pirkimo kvitą (-us) bei asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą, pasirašyti dovanos perdavimo - priėmimo aktą ir pateikti savo
asmeninius duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį,
5. Pirkimo kvitai (atsiskaičius grynaisiais, mokėjimo kortelėmis arba parduotuvių dovanų čekiais) gali
būti skirtingų datų, svarbu, kad tos datos patektų į bendrą akcijos laikotarpį. Galima sumuoti ne
daugiau kaip tris skirtingų parduotuvių pirkimo kvitus, kurių bendra suma turi būti ne mažesnė kaip
100 Eur. Vieno pirkimo kvito suma neskaidoma. Panaudoti pirkimo kvitai pažymimi spaudu „Mega"
(pakartotinai akcijoje nedalyvauja) ir grąžinami pirkėjui.
6. Dovanos į piniginius vienetus nekeičiamos. Išlaidos, susijusios su dovanų atsiėmimu, neatlyginamos.
7. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su akcijos taisyklėmis bei sutinka
laikytis jų, o taip pat organizatoriaus priimtų akcijos sprendimų.
8. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai paskelbti
svetainėje www.mega.lt.
9. Akcijoje nedalyvauja pirkimo kvitai už įsigytus tabako, alkoholio gaminius, lažybų, loterijų, banko ir
kitas paslaugas ar prekes, draudžiamas pagal LR įstatymus.
10. Akcijoje negali dalyvauti AB „Baltic Shopping Centers“, UAB Baltic RED bei prekybos ir laisvalaikio
centro „Mega“ parduotuvių ir pagal sutartis paslaugas teikiančių aptarnaujančių įmonių darbuotojai,
juridiniai asmenys ir didmeninės prekybos atstovai.
11. Organizatorius, įtaręs taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti dovanos atidavimą pirkėjui iki tyrimo
pabaigos. Jei tyrimo metu paaiškėja, kad taisyklės buvo pažeistos, organizatorius turi teisę neatiduoti
dovanos pirkėjui.
12. Akcija vyksta tik PLC MEGA, Islandijos pl. 32, Kaune. Informacija apie akciją skelbiama
www.mega.lt bei teikiama telefonu (8 37) 239000.

