Visos Sąlygos
Šios sąlygos – tai susitarimas tarp jūsų ir akcijos organizatoriaus. Jei įvyksta koks nors
konfliktas arba nustatoma, kad kitoje komunikacinėje medžiagoje, pavyzdžiui, reklaminiuose
ar akcijos leidiniuose, pateikti nenuoseklūs teiginiai, šios sąlygos laikomos galutinėmis
nuostatomis. Dalyvavimo nuostatos yra šių sąlygų dalis. Jei asmuo dalyvauja, yra laikoma,
kad šios sąlygos jam yra priimtinos ir jis įsipareigoja jų laikytis. Išsaugokite šių sąlygų kopiją,
jei prireiktų jas perskaityti vėliau.
Kam leidžiama dalyvauti
Šioje Energizer® akcijoje leidžiama dalyvauti visiems Lietuvos gyventojams, kuriems yra 18
arba daugiau metų, išskyrus akcijos organizatoriaus ir administratoriaus darbuotojus, su jais
susijusius asmenis arba jų atstovus, šių asmenų šeimų narius ir bet kokius kitus asmenis,
susijusius su šia akcija. „Energizer“ neprisiima jokios atsakomybės už jaunesnius, nei
reikalaujama, dalyvius.
1. Pirkimas ir prieiga prie interneto yra būtini. Norint pasinaudoti dovana nebūtina
turėti Hotels.com paskyrą. Iš dalyvių gali būti reikalaujama įkelti pirkimo kvitą arba jį
pateikti akcijos organizatoriui, kad taip būtų įrodytas pirkimas.
2. Akcijos laikotarpis. Ši akcija prasideda 00.01 val. EEST (Rytų Europos vasaros) laiku
2020 m. spalio 1 d., o baigiasi 23.59 val. EET (Rytų Europos) laiku
2021 m. sausio 31 d.
3. Dalyvavimo instrukcijos. Ši akcija yra skirta tik pirkėjams, kurie:
• akcijos laikotarpiu įsigyja Energizer® baterijų pakuotę, baterijų kroviklius arba
žibintuvėlius;
• apsilanko svetainėje www.energizerholidays.com (toliau – „Energizer“ akcijos
svetainė“) ir joje įveda savo vardą bei pavardę, el. pašto adresą, ant pakuotės
pateiktą brūkšninį kodą ir, jei prašoma, pateikia kvito kopiją, kuri aiškiai
įrodytų atitinkamo produkto pirkimą;
• nurodytu el. pašto adresu gauna el. laišką, kuriuo paprašoma adresą
patvirtinti spustelint nuorodą;
• po patvirtinimo gauna el. laišką su unikaliu kodu ir Hotels.com nuoroda (URL),
skirta šiai akcijai;
• spusteli el. laiške pateiktą Hotels.com nuorodą, kad savo dovana
pasinaudotų.
4. Įsigijus licencijuotus Energizer® produktus dalyvauti neleidžiama. Prie tokių produktų
priskiriami automobiliniai ar laivų akumuliatoriai, USB krovikliai ir energijos
kaupyklos.
5. Visos paraiškos dalyvauti akcijoje, gautos po akcijos laikotarpio pabaigos datos,
automatiškai pripažįstamos negaliojančiomis.

6. Dovana. Visi pirkėjai, tinkamai laikęsi dalyvavimo nurodymų, gaus unikalų 10 %
nuolaidos kodą, kurį galės panaudoti kitai apsistojimo rezervacijai per Hotels.com.
Nuolaida netaikoma jokiems mokesčiams.
7. Kiekvienas įsigytas produktas suteikia teisę dalyvauti akcijoje ne daugiau kaip 1 kartą.
Per vieną dieną „Energizer“ akcijos svetainėje galima pateikti ne daugiau kaip 3
prašymus nuolaidos kodui gauti.
8. Papildoma informacija apie dovaną:
a. Nuolaida gali būti pritaikyta tik apsistojimui, ji galioja tik pirmajam iš bet
kokioje apsistojimo rezervacijoje nurodytų kambarių.
b. Tam, kad būtų galima šia nuolaida pasinaudoti, visa suma už apsistojimo
rezervaciją turi būti sumokėta iš anksto ir internetu.
c. Nuolaida taikoma tik apsistojimams, kurių trukmė yra ne mažesnė kaip
viena ir ne didesnė kaip 28 naktys. Jei naktų yra daugiau, nuolaida visoms
naktims po 28-osios nebetaikoma.
d. Ši nuolaida gali būti derinama su kitais pasiūlymais, kurių sąlygos tai
leidžia, tačiau jos negalima pridėti prie Hotels.com lojalumo programos
teikiamų privalumų.
e. Kodai turi būti panaudoti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 23.59 val. GMT
(Grinvičo laiku).
f. Kodus leidžiama panaudoti tik rezervuojant apsistojimus, kurie baigiasi iki
2022 m. rugpjūčio 31 d.
g. Panaudoti kodus leidžiama tik vieną kartą. Pinigai už kodus negrąžinami,
šių kodų negalima iš naujo suaktyvinti (net jei rezervacija atšaukiama).
h. Šio pasiūlymo negalima iškeisti į grynuosius pinigus arba kokią nors kitą
alternatyvą.
i. Jei susiduriate su kokiomis nors problemomis, kreipkitės į
https://lt.hotels.com/page/faqs-legacy/. Taikomos visos įprastinės
Hotels.com sąlygos, kurias rasite čia:
https://lt.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponNa
me=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Hotels.com DUK rasite čia: https://lt.hotels.com/page/faqs-legacy/
k. Pasiūlymo galiojimo pratęsti negalima.
9. Akcijos organizatorius mums suteiktus pirkėjų asmens duomenis naudos tam, kad
administruotų šią akciją, akcijos laikotarpiu el. paštu teiktų pranešimus ir kitiems
tikslams, susijusiems su pirkėjų dalyvavimu šioje akcijoje arba su pirkėjų naudojimusi
„Energizer“ akcijos svetaine. Akcijos organizatorius suteiktų asmens duomenų
nenaudos jokiai kitai rinkodaros veiklai, nebent akcijos organizatorius būtų tam
gavęs pirkėjo sutikimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip akcijos organizatorius
naudoja ir atskleidžia pirkėjų asmens duomenis, žiūrėkite mūsų privatumo politikoje,
pateikiamoje čia: https://energizergrouplegal.com/notices_lt-LT.html
10. Su informacija, kurią pateikiate svetainei Hotels.com, jei nusprendžiate susikurti
paskyrą, bus elgiamasi pagal šios svetainės privatumo politiką, kurią rasite čia:
https://lt.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_LT&locale=lt_LT

11. Jei pirkėjai, naudodamiesi „Energizer“ akcijos svetaine, susiduria su kokiomis nors
problemomis, jiems patariama susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba adresu
support@energizerholidays.com.
Bendrieji dalykai
12. Šioje akcijoje dalyvauti galima tik sutikus su šiomis sąlygomis ir įsipareigojus jų
laikytis, ypač su nuostata, kad bet kokie akcijos rengėjo sprendimai dėl bet kokių su
šia akcija susijusių dalykų yra galutiniai.
13. Dovanos yra neperleidžiamos. Vietoje siūlomų dovanų neteikiamos jokios
alternatyvos. Vis dėlto, jei susiklostytų nenumatytos aplinkybės, akcijos
organizatorius pasilieka teisę dovaną pakeisti kita tokios pat arba didesnės vertės
alternatyva.
14. Įrašai, pateikiami per atstovus, trečiąsias šalis arba automatiškai sugeneruoti
kompiuteriu, taip pat neįskaitomi ir nebaigti įrašai nepriimami.
15. Akcijos organizatorius imsis visų pagrįstų priemonių, kuriomis užtikrintų, kad
„Energizer“ akcijos svetainė per visą akcijos laikotarpį veiktų tinkamai. Vis dėlto
akcijos organizatorius neprisiima atsakomybės už akcijos dalyvių įrašus, kurie
perduodant prarandami arba gaunami pavėluotai, nepriklausomai nuo priežasties
(pavyzdžiui, dėl bet kokio įrangos gedimo arba techninio sutrikimo arba bet kokios
rūšies sistemų, palydovų, tinklo, serverio, kompiuterio aparatinės ar techninės
įrangos gedimo).
16. Akcijos organizatorius pasilieka teisę vien savo nuožiūra diskvalifikuoti bet kokį
asmenį, kuris iškraipo arba paveikia akcijos administravimą, saugumą, sąžiningumą,
nešališkumą arba deramą funkcionavimą.
17. Šiai akcijai ir šioms sąlygoms taikomi nacionaliniai kiekvienos atitinkamos valstybės
teisės aktai, o dalyviai laikomi esančiais valstybės, kurioje gyvena, teismų
jurisdikcijoje.
18. Tiek, kiek tai leidžiama teisės aktais, akcijos organizatorius, jo atstovai arba
platintojai jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomi atsakingais už bet kokius
nuostolius, žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, įvykusius dėl to, jog buvo priimta ši
dovana, arba už jų kompensavimą, nebent tai būtų įvykę dėl akcijos organizatoriaus,
jo atstovų ar platintojų, arba šių subjektų darbuotojų aplaidumo. Teisės aktais
apibrėžtos jūsų teisės lieka nepakitusios.
19. Jei susiklostytų aplinkybės, kurias būtų galima pagrįstai laikyti nepriklausančiomis
nuo organizatoriaus, arba kitais atvejais, kai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir (arba)
klaidos (žmogaus ar kompiuterio) galėtų būti arba yra padaromas poveikis tinkamam
šios akcijos funkcionavimui arba dovanų skyrimui, ir tik tais atvejais, kai dėl tokių
aplinkybių to neįmanoma išvengti, akcijos organizatorius pasilieka teisę šią akciją

arba šias sąlygas bet kada atšaukti arba pataisyti, tačiau visada sieks tai daryti taip,
kad poveikis dalyviams būtų kuo mažesnis ir būtų išvengta bereikalingo nusivylimo.
20. Dalyvaudamas šioje akcijoje dalyvis patvirtina, kad tai jam yra leidžiama ir jam
leidžiama dovana pasinaudoti. Akcijos organizatorius pasilieka teisę visus įrašus
tikrinti, pavyzdžiui, pareikalaudamas įrodymo, kad dalyviui akcijoje dalyvauti
leidžiama (kuris turi būti pateiktas per 14 dienų), ir atsisakyti suteikti dovaną arba
teisę į dovaną panaikinti, ir (arba) dalyviui nebeleisti dalyvauti akcijoje, ir dalyvį
diskvalifikuoti, jei yra pagrindo manyti, kad šios sąlygos buvo pažeistos arba kurie
nors nurodymai, įeinantys į dalyvavimo šioje akcijoje reikalavimus, buvo pažeisti,
arba dalyvis kaip nors kitaip įgijo nesąžiningą dalyvavimo šioje akcijoje pranašumą
arba laimėjo sukčiaudamas. Priimant bet kokius sprendimus akcijos organizatoriaus
pozicija laikoma galutine ir privaloma.
21. Jei kuri nors iš šių nuostatų būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia arba dėl kitų
priežasčių neįgyvendinama, ji iš šių sąlygų pašalinama, tačiau likusios sąlygų
nuostatos ir toliau lieka galioti visa galia ir visa apimtimi.
22. Jei nustatoma, kad kitoje komunikacinėje medžiagoje, pavyzdžiui, reklaminiuose ar
akcijos leidiniuose, pateikti nenuoseklūs teiginiai, šioms sąlygoms teikiama
pirmenybė.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

