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1. Bendrosios Akcijos sąlygos
1.1. Nuo 2019 04 17 iki 2019 05 19 apsipirkę Akcijoje dalyvaujančiose prekybos ir pramogų centro
OZAS parduotuvėse už 25 Eurus arba daugiau, gausite 1 (vieną) antspaudą ant specialios Akcijos
kortelės.
1.2. Vieno apsipirkimo metu už vieną pirkimo kvitą galima gauti ne daugiau kaip 3 (tris) antspaudus,
t.y. apsipirkus už 50 Eur sumą, Akcijos kortelė bus pažymėta dviem antspaudais, už 75 Eur ar
didesnę sumą – trimis antspaudais. Pirkimo kvitai neskaidomi ir nesumuojami.
1.3. Surinkę 3 (tris) antspaudus ant Akcijos kortelės, iškeiskite ją į 300 ml talpos šviežiai spaustų
apelsinų sulčių stiklinę sulčių bare „THE JUICE ROOM” 2-ame OZO aukšte.
1.4. Akcijos korteles rasite kiekvienoje Akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje arba OZO informacijos
centre 1-ame aukšte.
1.5. Akcijos antspaudus galite rinkti nuo 2019 04 17 iki 2019 05 19. Akcijos korteles į šviežiai
spaustas apelsinų sultis iškeisti galėsite iki tol, kol pasibaigs Akcijai skirtų sulčių kiekis (9 500
vnt.), bet ne ilgiau kaip iki 2019 05 19.
1.6. Dalyvaudami Akcijoje, t.y. rinkdami Akcijos antspaudus ant Akcijos kortelių, patvirtinate, kad
susipažinote su šiomis Akcijos taisyklėmis ir įsipareigojate jomis vadovautis. Jei jums yra mažiau
nei 18 metų, Akcijoje galite dalyvauti tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu. Jei Akcijoje
dalyvaujate būdami nei 18 metų, laikome, kad jūsų tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su
šiomis taisyklėmis ir davė jums sutikimą dalyvauti Akcijoje.
2. Akcijos antspaudų suteikimas ir dalyvaujančios parduotuvės
2.1. Akcijos antspaudai ant Akcijos kortelių uždedami tik apsipirkimo Akcijoje dalyvaujančiose
parduotuvėse metu. Nepamirškite pasiimti Jums priklausančios Akcijos kortelės ir antspaudų
pirkimo metu.
2.2. Pirkimo kvitai, už kuriuos suteikiamas(-i) Akcijos antspaudas (-ai), pažymimi antspaudu ir
grąžinami pirkėjui.
2.3. Antspaudai ir Akcijos kortelės suteikiami tik Akcijoje dalyvaujančiose ir Akcijos atributika
(Akcijos plakatais / Akcijos informacija prie kasų) pažymėtose prekybos ir pramogų centre OZAS
veikiančiose aprangos, avalynės, sporto/laisvalaikio prekių ir aksesuarų parduotuvėse.
2.4. Tikslų Akcijoje dalyvaujančių parduotuvių sąrašą galite rasti internetiniame puslapyje
www.ozas.lt arba OZO informacijos centre 1-ame aukšte.
2.5. Antspaudai nesuteikiami perkant tabako gaminius, alkoholinius gėrimus ar trečiųjų asmenų
teikiamas paslaugas (išankstinio mokėjimo kortelių papildymą, sąskaitų apmokėjimą, draudimo
paslaugas, elektroninius bilietus, loterijos bilietus, superkamą ir keičiamą tarą).
3. Akcijos kortelių keitimas į prizus
3.1. Surinkę 3 (tris) Akcijos antspaudus ant Akcijos kortelės, iškeiskite ją į šviežiai spaustų apelsinų
sulčių stiklinę (300 ml) sulčių bare “THE JUICE ROOM”.
3.2. Į sultis galima iškeisti tik tas Akcijos korteles, ant kurių surinkti 3 (trys) Akcijos antspaudai.
Antspaudai ant skirtingų Akcijos kortelių nesumuojami. Keistos, taisytos, sugadintos ar
kopijuotos Akcijos kortelės bei Akcijos kortelės su netinkamu antspaudų skaičiumi nebus
priimamos ir keičiamos į Akcijos prizus.

3.3. Atsiimant sultis, Akcijos kortelė iš Pirkėjo yra paimama negrąžintinai. Iškeitus Akcijos kortelę į
sulčių stiklinę yra laikoma, kad Akcijos prizas yra tinkamai perduotas Pirkėjui ir jokios
pretenzijos dėl jo perdavimo negali būti bei nebus reiškiamos.
3.4. Akcijos korteles su surinktais antspaudais galima panaudoti tik vieną kartą, jos nekeičiamos,
negrąžinamos, nekeičiamos į pinigus.
3.5. Akcijai skirtas prizų (300 ml. šviežiai spaustų apelsinų sulčių) kiekis – 9 500 vnt. Akcija vyksta, kol
yra Akcijos prizų. Jei Akcijos prizai išdalinami anksčiau, negu nurodyta Akcijos laikotarpio data,
Akcija nustoja galioti.
4. Akcijos organizatorius ir kitos sąlygos
4.1. Akcija vyksta prekybos ir pramogų centre OZAS, Ozo g.18, Vilnius.
4.2. Akcijos organizatorius – UAB „Ozantis“, įmonės kodas 126345741.
4.3. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Ozantis“, UAB „Newsec Property Management LT“, UAB „NEPI
Rockcastle Lithuania“ bei prekybos ir pramogų centro OZAS parduotuvių darbuotojai ir jų
šeimos nariai.
4.4. Akcijos organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti Akcijos prizo
atidavimą Akcijos dalyviui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės
buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę pasilikti Akcijos prizą sau.
4.5. Akcijos organizatorius UAB „Ozantis“ pasilieka teisę bet kuriuo Akcijos metu nutraukti Akciją ar
keisti jos taisykles. Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja www.ozas.lt paskelbtos Akcijos
taisyklės.
4.6. Informacija apie Akciją skelbiama www.ozas.lt ir OZO informacijos centre.
4.7. Jei turite klausimų dėl šios Akcijos, kviečiame kreiptis į OZO informacijos centrą el.paštu
infocentras@ozas.lt arba telefonu +370 640 15055.

