Sąlygos ir nuostatos pardavimo skatinimui:
„Mix&Match“
Įvadinės sąlygos
UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas 304124767, registruotos buveinės
adresas Gvazdikų g. 170, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT100009876518, ir šios bendrovės
motininė bendrovė – Marketing Investment Group S.A., juridinio asmens kodas 351469736, adresas
Prof.Michała Życzkowskiego g. 10, Krokuva 31-864, Lenkijos Respublika yra įregistruota kaip pardavimo
skatinimo iniciatorė, nustato šias sąlygas ir nuostatas.
Šios sąlygos ir nuostatos reglamentuoja Dalyvių ir Iniciatorės teises ir pareigas, susijusias su pardavimo
skatinimu „Mix&Match“ atrinktose Parduotuvėse.
Sąlygų apibrėžimai
Pardavimo skatinimas – pardavimo skatinimas „Mix&Match“ kurio metu Dalyvis gaus naudą tokiu būdu ir
pagal tokias sąlygas, kokios yra numatomos šiose sąlygose ir nuostatose
Dalyvis – klientas, kuris dalyvauja pardavimo skatinimo programoje
Iniciatorius – UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, registruota adresu Gvazdikų g. 170, Vilniaus m.
sav., Lietuvoje, Lietuvos įmonių registre, įmonės kodas: 304124767, PVM kodas: LT100009876518
Parduotuvė – bet kuri tradicinė parduotuvė nurodyta šių sąlygų ir nuostatų 1 priede ir elektroninė parduotuvė,
kuriai vadovauja Iniciatorius ir kurioje klientas gali pateikti paraišką dėl Pardavimo skatinimo
Elektroninė parduotuvė - elektroninės prekybos (komercijos) sistema SIZEER, veikianti internetinėje erdvėje
ir pasiekiama interneto adresu www.sizeer.lt.
Akcinės prekės – prekės, kurias Iniciatorė parduoda Parduotuvėje, kurioms taikomas pardavimo skatinimas ir
kurios yra išvardytos šių sąlygų ir nuostatų 2 priede
Pardavimo skatinimo pradžia – pirmoji pardavimo skatinimo laikotarpio diena
Pardavimo skatinimo pabaiga – paskutinė pardavimo skatinimo laikotarpio diena
Nuolaida – nuolaida nuo dabartinės akcinės prekės kainos
„SizeerClub“ programa – atskira lojalumo programa, kurią vykdo Iniciatorė, suteikdama teisę „SizeerClub“
nariams gauti konkrečią „SizeerClub“ nuolaidą pagal taisykles, apibrėžtas atskirose „SizeerClub“ sąlygose ir
nuostatose
„SizeerClub“ narys – „SizeerClub“ klubo narys
„SizeerClub“ nuolaida – nuolaida, suteikiama „SizeerClub“ nariams pagal „SizeerClub“ sąlygas ir nuostatas
„SizeerClub“ sąlygos ir nuostatos – sąlygos ir nuostatos, apibrėžiančios teises ir pareigas, susijusias su
dalyvavimu „SizeerClub“ programoje
Sąlygos
Pardavimo skatinimo metu įsigijus dviejų akcinių prekių rinkinį, dalyviams taikoma 10 EUR nuolaida
rinkiniui.
Pardavimo skatinimo metu įsigijus trijų akcinių prekių rinkinį, dalyviams taikoma 25 EUR nuolaida rinkiniui.
Perkant daugiau nei vieną trijų prekių rinkinį, nuolaida taikoma pagal akcinių prekių kainą, atsižvelgiant į
pirmas žemiausias kainas.
Pardavimo skatinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 16 d.
Pardavimo skatinimo pabaiga: iki atšaukimo
Dalyvavimas šiame pardavimo skatinime neapima galimybės dalyvauti kitose Iniciatorės organizuojamuose
pardavimo skatinimuose, t. y., šiame pardavimo skatinime gaunama nauda nejungiama su kitomis naudomis.

Baigiamosios nuostatos
Pretenzijas dėl defektų reglamentuoja Iniciatorės skundo procedūra.
Šių sąlygų ir nuostatų tekstą galima peržiūrėti kiekvienoje Parduotuvėje.
Šiose sąlygose ir nuostatose neapibrėžtus teisinius santykius apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai, ypač
pagal civilinio kodekso nuostatas.
Šios sąlygos ir nuostatos įsigalioja 2019 m. rugsėjo 16 d.

1 priedas – parduotuvių sąrašas:
Sizeer „PLC Panorama“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius
Sizeer „Akropolis“, Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius
Sizeer „Akropolis“, Karaliaus Mindaugo pr. 49, LAT-44333 Kaunas
Sizeer „Akropolis“, Taikos pr. 61, LT- 91192 Klaipėda
Sizeer „RYO“, Savitiškio g. 61, LT-37189 Panevėžys
Sizeer „Mega“, Islandijos pl. 32, LT-47483 Kaunas
Sizeer „Europa“, Konstitucijos pr. 7A, LT-09307, Vilnius
Sizeer „Akropolis“, Aido g. 8, LT- 78322, Šiauliai
Sizeer elektroninė parduotuvė https://sizeer.lt/

2 priedas – akcinių prekių sąrašas
Džemperiai:
CF39BLM38001 CF39BLM38002 CF39BLM38003 CF39BLM38004 CF39BLM39001
CF39BLM39002 CF39BLM39003 CF39BLM39004
Kelnės:
CF39SPM30001 CF39SPM30002 CF39SPM30003

