
„TALOSA“ PARDAVIMO SKATINIMO AKCIJOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 
Vilnius, 2019-09-09 

Šiuo dokumentu nustatomos „AD Baltic“ vykdomos prekės ženklo „Talosa“ pardavimo skatinimo akcijos (toliau – 
Akcija) sąlygos ir taisyklės. Dokumentas paskelbtas 2019-09-09.  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Akciją organizuoja UAB „AD Baltic“. 
2. Akcija vyksta: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikiančiame „AD Baltic“ tinkle. 
3. Akcija vyksta nuo 2019 m. rugsėjo 23 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d. 
4. Akcijoje gali dalyvauti visi „AD Baltic“ klientai, turintys pirkėjo sutartį ir galintys pirkti iš „AD Baltic“ (toliau – Dalyviai). 
5. Akcinės prekės: prekės ženklo „Talosa“ prekės, kurios „AD Baltic“ elektroninėje parduotuvėje „ADCat“ pažymėtos 

specialia akcijos žyma. Užsisakant prekes telefonu ar parduotuvėje, Akcines prekes nurodys pirkėją aptarnaujantis 
darbuotojas.  

6. Akcijos pasiūlymas: Dalyviai, įsigiję bet kurią Akcinę prekę (akcijos laikotarpiu), gauna „AD pinigų“ sumą, kurią sudaro 
5 procentai nuo už Akcines prekes sumokėtų pinigų sumos (įskaitant PVM).  

7. „AD pinigai“ – tai lojalumo taškai, kurie gali būti iškeisti į nuolaidas perkant prekes iš „AD Baltic“. „AD pinigai“ tvarkomi 
ir naudojami pagal „AD Baltic“ lojalumo programos“ sąlygas ir taisykles, skelbiamas interneto parduotuvėje 
„ADCat“ (www.adbaltic.lt). 

8. Šioje Akcijoje įsigyti „AD pinigai“ įskaitomi į to pirkėjo „AD pinigų“ sąskaitą, kuris užsisakė Akcines prekes. 
9. Kol įsigytos Akcinės prekės neapmokėtos ir nepasibaigęs jų grąžinimo terminas (14 dienų), už jas suteikti „AD pinigai“ 

yra nepatvirtinti, jais pasinaudoti bus galima tik sumokėjus už Akcines prekes ir pasibaigus jų grąžinimo terminui (14 
dienų). 

10. Jei Akcinės prekės (kurias perkant buvo suteikti „AD pinigai“) grąžinamos, už grąžintas Akcines prekes suteikti „AD 
pinigai“ anuliuojami ir išskaičiuojami iš sukauptų „AD pinigų“ sumos. 

11. Jei už Akcines prekes, kurias perkant buvo suteikti „AD pinigai“, Dalyvis laiku nesumokės (pagal „AD Baltic“ sudarytoje 
sutartyje numatytus terminus ir Dalyvis taps skolingas), už šias laiku neapmokėtas Akcines prekes suteikti „AD pinigai“ 
gali būti anuliuojami ir išskaičiuojami iš sukauptų „AD pinigų“ sumos. Dalyviui vėliau sumokėjus už Akcines prekes 
(atsiskaičius vėluojant pagal numatytus terminus), anuliuoti „AD pinigai“ gali būti negrąžinti. 

12. Dalyvis, pageidaujantis įsigyti Akcinių prekių, prieš jas užsisakydamas, visada turi įsitikinti, kad užsakymo laikotarpiu 
šios prekės pažymėtos akcinės prekės ženklu. Tai galima atlikti prisijungus „AD Baltic“ elektroninėje parduotuvėje 
„ADCat“ arba paskambinus į „AD Baltic“ klientų aptarnavimo centrą. Akcinės prekės bus specialiai pažymėtos tik 
akcijos laikotarpiu. 

13. Bendroji informacija apie akciją bus skelbiama „AD Baltic“ interneto svetainėje www.adbaltic.lt ir joje esančiose 
elektroninėse parduotuvėse. 

14. Informacijos apie akciją klientas taip pat gali gauti telefonu 8 700 22898 (I–V, 8.00–17.00), el. paštu 
pagalba@adbaltic.lt arba iš su juo dirbančio „AD Baltic“ atstovo (vadybininko). 

15. „AD Baltic“ turi teisę pakeisti šios akcijos sąlygas ir taisykles, apie pakeitimus paskelbusi ne vėliau kaip prieš 3 dienas 
tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisyklės. 
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