Akcijos „Nemokamas pristatymas”
taisyklės elektroninėje parduotuvėje https://sizeer.lt/
§1
Bendrosios nuostatos
1. Šios taisyklės apibrėžia sąlygas nuo 2019 m. vasario 26 d. trunkančios Akcijos „Nemokamas
pristatymas“ iki jos nutraukimo, vykdomos elektroninėje parduotuvėje https://sizeer.lt/ .
2. Šiose nuostatose panaudoti terminai turi toliau nurodytą reikšmę:
a) Klubo Nariai – asmenys, kurie dalyvauja SizeerClub lojalumo programoje, su kurios
taisyklėmis galima susipažinti: https://sizeer.lt/sizeerclub;
b) Organizatorius - UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas
304124767, PVM mokėtojo kodas LT100009876518, registruotos buveinės adresas
Gvazdikų g. 170, Vilnius, Lietuvos Respublika;
c) Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, priklausanti Organizatoriui, kurią galima rasti
adresu Internete: https://sizeer.lt/;
d) Produktas – kiekviena prekė, esanti elektroninėje parduotuvėje;
e) Akcija – nuolaidos programa, kuri yra apibrėžiama šiuose nuostatose;
f) Taisyklės – šis dokumentas.
§2
Pasiūlymo esmė ir trukmė
1. Akcija galioja nuo 2019 m. vasario 26 d. iki jo atšaukimo dienos.
2. Dalyvauti Akcijoje turi teisę Klubo Nariai, kurie Akcijos galiojimo metu pateikia užsakymą
Parduotuvėje vienam arba daugiau Produktų, neatsižvelgiant į jų vertę.
3. Išpildžius § 2 dalies 2 ir 6 punktus, Klubo Narys įgauna teisę gauti nemokamą, užsakytų
Produktų pristatymą, į tą adresą Lietuvos teritorijoje, kurį Klubo Narys nurodė.
4. Visus pristatymo išlaidas padengia Organizatorius.
5. Akcija galioja tik užsakymams, kurių pristatymas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6. Dalyvavimo Akcijoje sąlyga yra užsakymo pateikimo metu būti prisijungusiu prie Nario paskros
ir turėti Klubo Nario statusą.
§3
Akcijos sumavimas su kitomis akcijomis ir nuolaidomis
Minėta Akcija yra sumuojama su kitomis Organizatoriaus akcijomis ir nuolaidomis, jeigu nėra nurodyta
kitaip.
§4
Skundai
1. Visi Klubo Narių nusiskundimai, susiję su dalyvavimu Akcijoje privalo būti raštiškai pateikiami
Organizatoriui pašto adresu arba el. paštu: info@sizeer.lt.
2. Organizatorius išnagrinėja gautą nusiskundimą per 14 (žodžiais: keturiolika) dienų nuo gavimo
laiko ir raštiškai atsako Klubo Nariui pašto adresu arba el. paštu.

§5
Taisyklių skelbimo vieta
Minėtų Taisyklių skelbimo vieta yra prieinama Organizatoriaus būstinėje bei Parduotuvės internetinėje
svetainėje.
§6
Pabaigos nuostatos
1. Tam tikrais atvejais Organizatorius pasilieka sau teisę keisti šias Taisykles arba pakeisti šios Akcijos
galiojimo terminus, nesumažinant Klubo Narių teisių, įgautų iki pakeitimų momento.
2. Visuotinai priimti teisės aktai bus taikomi visose kitose situacijoje, neapibrėžtose šiuose Taisyklėse.
3. Taisyklės pradeda galioti nuo 2019 m. vasario 26 d.

