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AKCIJOS TAISYKLĖS: 

• Akcijos metu įsigyję degalų, prekių ar paslaugų CIRCLE K degalinėse už 20 eurų ar daugiau, 
galėsite įsigyti Jean Paul Gaultier akcijos prekę su 75 % nuolaida.  

• Akcija vyksta nuo 2021 m. rugpjūčio 27 d. iki 2021 m. spalio 22 d. imtinai. 
• Akcijos sąlygomis parduodamos tos prekės, kurių tuo metu yra konkrečioje degalinėje. 
• Reklamoje pavaizduotų prekių ir degalinėse parduodamų prekių išvaizda ir modeliai gali šiek tiek 

skirtis.  
• Jei akcijos prekių pritrūktų, akcijos organizatorius turi teisę pasiūlyti įsigyti kitų panašių prekių 

akcijos sąlygomis arba pasiūlyti pirkėjui palaukti, kol bus pristatytas papildomas prekių kiekis.  
• Akcijos organizatorius turi teisę nutraukti prekybą pasibaigusiomis akcijos prekėmis.  
• Tuo atveju, jeigu bus siūloma palaukti prekių papildymo, klientai CIRCLE K degalinėse bus 
informuojami apie papildomų prekių pristatymo terminus. 

• Kokybiškas nenaudotas visos komplektacijos akcijos prekes nepažeistoje pakuotėje fiziniai 
asmenys gali grąžinti per 14 dienų nuo prekės įsigijimo pateikę pirkimo kvitą. Prekė pateikiama 
grąžinti degalinėje, kurioje buvo įsigyta. 

• Akcijos prekių galima įsigyti ir už pilną prekės kainą.   
• Akcijos prekėms suteikiama garantija: fiziniams asmenims – 2 metus nuo prekės įsigijimo dienos, 
juridiniams asmenims – 30 dienų nuo prekės įsigijimo dienos. Dėl brokuotos ar nepilnos 
komplektacijos prekės grąžinimo, kreiptis į degalinę, kurioje ji buvo įsigyta. 

• Dėmesio! Akcijos prekių skaičius ribotas, jos gali pasibaigti anksčiau nei nustatytą akcijos 
pabaigos datą. 

• Papildomos nuolaidos akcijos prekėms nėra taikomos. 
• CIRCLE K pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti akcijos taisykles, sustabdyti ar pratęsti akciją apie 

tai iš anksto informuodama interneto svetainėje www.circlek.lt ir prekybos vietose.  
• CIRCLE K nėra ir nebus atsakinga už bet kokius akcijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su 
dalyvavimu akcijoje, įskaitant prekių įsigijimą akcijos metu. 

• Asmenys, dalyvaujantys akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir 
įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis. Akcijos taisyklės skelbiamos interneto svetainėje 
www.circlek.lt ir prekybos vietose.  

• Pirkėjų klausimai, pageidavimai ir nusiskundimai teikiami telefonu, numeriu 1877 arba interneto 
svetainėje www.circlek.lt -> KLIENTŲ APTARNAVIMAS.  

 


