Akcijos „Tarptautinė vaikų gynimo diena“ sąlygos
I. Bendrosios nuostatos
1.Šiose akcijos, vadinamos „Tarptautinė vaikų gynimo diena“ (toliau - Akcija) sąlygose nustatytos taisyklės,
Akcijos vykdymo sąlygos, nurodyti vartotojų skundų pateikimo terminai ir vartotojų skundų pateikimo terminas
bei nagrinėjimo procedūra, nurodomos naudojimosi šia Akcija taisyklės ir teisės, suteikiamos Akcijoje
dalyvaujantiems asmenims, taip pat Organizatoriaus įsipareigojimai (toliau – Akcijos sąlygos).
2. Akcijos „Tarptautinė vaikų gynimo diena“ (toliau – Akcija) Organizatorius yra bendrovė MODIVO S.A. (lenk.
MODIVO Spółka Akcyjna), kurios buveinė yra Nowy Kisielin – Nowa g. 9, 66-002 Zieliona Gura, Lenkija (lenk.
ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polska), įregistruota Nacionalinio teismų registro Įmonių
registre, kurį tvarko Zeliona Guros rajono teismo VIII komercinis skyrius prie Nacionalinio teismo registro,
numeris (KRS) 0000541722, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 9291353356, (BDO) 000031285, įmonės kodas
(REGON) 970569861, įstatinis kapitalas, kurį sudaro 2 000 000,00 zlotų, yra visiškai apmokėtas (toliau –
Organizatorius).
3. Organizatorius vykdo Akciją per eavalyne.lt internetinę parduotuvę (toliau – Internetinė parduotuvė) adresu
internete www.eavalyne.lt bei Mobiliąją programėlę.
4. Akcijoje gali dalyvauti Klientai, kurie, įvykdę dalyvavimo Akcijoje sąlygas, tampa Akcijos dalyviais (toliau –
Akcijos dalyvis).

II. Akcijos dalykas ir Akcijos sąlygos
5. Akcijos dalykas galimybė Akcijos dalyviui pagal Akcijos sąlygose numatytas taisykles pasinaudoti Akcija, kurios
galiojimo metu Akcijos dalyviui suteikiama nuolaida, kurios dydis yra nurodytas 6 Akcijos sąlygų punkte (toliau
– Akcijos dalykas), taikoma nuo Organizatoriaus atrinktų Produktų, siūlomų svetainėje
https://eavalyne.lt/c/eavalyne/akcja:kids_lp kainos (toliau – Produktai).
6. Nuolaida yra taikoma tokio dydžio, kaip ji pažymėta ant atrinkto konkretaus produkto („NUOLAIDOS iki 06.01“).
7. Akcija galioja laikotarpiu:
a) Mobiliojoje programėlėje nuo 2022-05-27 nuo 08:00 val. iki 2022-06-01 iki 23:59 (toliau – Akcijos
galiojimo laikotarpis);
b) Internetinėje parduotuvėje nuo 2022-05-27 nuo 08:00 val. iki 2022-06-01 iki 23:59 (toliau – Akcijos
galiojimo laikotarpis)
8. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir nemokamas (Akcijos dalyvis, pirkdamas Organizatoriaus atrinktus
Produktus pagal Akciją, nepatiria papildomų išlaidų, išskyrus pareigą sumokėti Produktų, kuriems taikoma
Akcija, Kainą bei padengti Kliento pasirinktas išlaidas, tarp jų ir Produktų pristatymo išlaidas).
9. Tam tikri Organizatoriaus Produktai, kuriais prekiaujama Internetinėje Parduotuvėje nedalyvauja Akcijoje.
10. Akcijos dalyviui, norinčiam dalyvauti Akcijoje, būtina:
a) susipažinti su Akcijos sąlygomis ir sutikti su jomis;
b) perkant Internetinėje parduotuvėje: apsilankyti svetainėje https://eavalyne.lt/c/eavalyne/akcja:kids_lp ir
įsigyti ten rodomus, Organizatoriaus atrinktus Produktus arba apsilankyti svetainėje www.eavalyne.lt bei
išsirinkti Produktus, pažymėtus kaip dalyvaujančius Akcijoje.
c) perkant Mobiliojoje Programėlėje: atsidaryti Mobiliąją Programėlę ir pasirinkti Produktus, pažymėtus kaip
dalyvaujančius Akcijoje;
d) įsidėti į Krepšelį Akcijoje dalyvaujančius Produktus. Akcijoje dalyvaujančių Produktų kaina yra pateikiama
su jau pritaikyta nuolaida.
11. Akcijos nuolaida nesumuojama su kitomis Organizatoriaus vykdomomis akcijomis, teikiamomis nuolaidomis,
mažesnėmis Kainomis, lojalumo programomis, specialiais Kainų ar Produktų pasiūlymais, taikomais
Internetinėje parduotuvėje ar Mobiliojoje programėlėje, išskyrus atvejus, kai tokių akcijų, nuolaidų, mažesnių
Kainų, lojalumo programos, specialių Kainų ar Produktų pasiūlymo sąlygos nustato kitaip.
12. Akcija (sumažinta Kaina) netaikoma Internetinėje parduotuvėje ar Mobiliojoje programėlėje įsigytų pagal Akciją
Produktų pristatymo išlaidoms, kurias įsipareigoja pats padengti Akcijos dalyvis.
13. Perkant daugiau nei vieną Produktą, nuolaida skaičiuojama kiekvienam Akcijoje dalyvaujančiam Produktui
atskirai.
14. Akcijos dalykas neišmokamas pinigais ir / ar nekeičiamas į jokį kitą mokėjimo ekvivalentą, taip pat negali būti
perkeltas.
15. Akcijoje nedalyvauja:
a) Prekių
ženklų
produktai,
neįtraukti
į
Akciją
–
jų
sąrašą
galima
rasti
čia:
www.eavalyne.lt/b/prekiu_zenklai_nedalyvaujantys_akcijoje.

III.Skundų teikimas
16. Visus vartotojų skundus, susijusius su Akcija, Akcijos dalyvis gali teikti elektroniniu paštu info@eavalyne.lt
arba siųsdamas laiškus paštu Organizatoriaus nurodytu adresu MODIVO S.A., Nowy Kisielin - Innowacyjna
1, Park Logistyczny Panattoni, 66-002 Zielona Góra (toliau – Skundai). Skundų teikimo taisyklės yra pateiktos
internete adresu URL: https://www.eavalyne.lt/taisykles.
17. Siekdami per įmanomai trumpiausią laiką išnagrinėti vartotojų Skundus, prašome nurodyti Akcijos dalyvio

1

vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (pvz., elektroninį adresą arba telefono numerį) bei aprašyti vartojimo
Skundo teikimo priežastis.
18. Akcijos dalyvis (vartotojas) bus informuotas apie išnagrinėtą Skundą ir sprendimo būdą per 14 dienų
elektroniniu paštu arba raštu.
19. Vartotojų Skundus nagrinėja Organizatorius, vadovaudamasis, be kita ko, ir šių Akcijos sąlygų nuostatomis.

IV.Baigiamosios nuostatos
20. Šios Akcijos sąlygos yra pateiktos internete adresu URL: https://eavalyne.lt/c/eavalyne/akcja:kids_lp

21. Akcijos sąlygose vartojamos sąvokos, rašomos didžiąja raide, turi tokią pačią reikšmę, kokia jos vartojamos
Internetinės parduotuvės taisyklėse, paskelbtose www.eavalyne.lt/taisykles.
22. Organizatorius gali pakeisti šias Akcijos sąlygas esant bent vienai iš žemiau nurodytų svarbių priežasčių:
a) jeigu pasikeitė teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios Akcijos sąlygas, taisykles ir organizavimą,
turinčios įtakos Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių tarpusavio teisėms ir pareigoms;
b) jeigu dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų atlikimo būdas;
c) jeigu išimtinai dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas;
d) jeigu dėl Organizatoriaus naujai įvestų, pakeistų arba panaikintų šiose Akcijos sąlygose nurodytų funkcijų
ar paslaugų pasikeitė paslaugų, kurioms taikomos Akcijos sąlygos, teikimas arba apimtis.
22. Atlikęs
Akcijos
sąlygų
pakeitimus,
Organizatorius
interneto
svetainėje
https://eavalyne.lt/c/eavalyne/akcja:kids_lp paskelbs vientisą konsoliduotą Akcijos sąlygų tekstą. Jų pakeitimai
įsigalioja nuo tos dienos, kai jie yra aiškiai išdėstyti ir paskelbti nurodytu interneto svetainės adresu.
23. Akcijos sąlygos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę, visi šalių tarpusavio ginčai nagrinėjami pagal
Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismuose, nebent imperatyvios
teisės aktų nuostatos nustato kitaip.
24. Akcijos sąlygose ir kituose Organizatoriaus skelbiamuose dokumentuose aprašytos prekių pristatymo,
grąžinimo ir sutarties atsisakymo sąlygos taikomos tik vartotojams – fiziniams asmenims, kurie prekes perka
su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). Klientams, kurie neatitinka
vartotojo sąvokos, taikomos Internetinės parduotuvės Eavalyne.lt XII skyriuje nurodytos taisyklės.
Zieliona Gura (Zielona Góra), 2022.05.18
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