„GOMEZ CLUB” PROGRAMOS REGLAMENTAS

Programa
Programos
organizatorius (toliau
- "Gomez")

Gomez Club
Akcinė bendrovė "Gomez" su registruota su registruota buveine Poznanėje
(60-693), Tomasza Drobnika 2, įregistruota Lenkijos įmonių registre KRS numeriu 0000934369 (registro
bylos saugojamos Poznanės miesto apylinkės teisme - Nowe Miasto ir Wilda Poznanėje, Lenkijos įmonių
registre VIII ekonomikos skyriuje), mokesčių mokėtojo identifikacijos kodas (NIP) 9721248769 ir įmonės
kodas REGON 302694351, įstatinis kapitalas 100 000 PLN, apmokėtas pilnaiel. el. paštas:
parduotuve@gomez.lt

Dalyviai

Programos dalyviais gali būti tik fiziniai asmenys - pilnamečiai, veiksnūs vartotojai.
Dalyvavimo programoje sąlyga - Kliento paskyros turėjimas internetinėje parduotuvėje gomez.lt.
Dalyvaujant programoje Gomez Club:

dalyvis gali apsipirkti parduotuvėje "Gomez" ir pasinaudoti tik programos Gomez Club dalyviams
taikomomis nuolaidomis, kurios nurodytos reglamente "Gomez Club nuolaidos",

suteikiama galimybė dalyvauti "Gomez" organizuojamuose įvykiuose: madų pristatymuose ir
kolekcijų premjerose. Visa informacija ir kvietimai į programos Gomez Club įvykius siunčiami
dalyviams registracijos metu jų nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu, jeigu tik yra davę
sutikimą.

Dalyvavimo
programoje nauda

Gomez Club nuolaidos Club", Dalyviui suteikiama nuolaida pirmiesiems pirkiniams, įsigytiems po prisijungimo prie "Gomez Club",
15 % nuolaida dabartinės kolekcijos prekėms (t. y. nenukainuotoms prekėms) ir 5 % nuolaida
nukainuotoms prekėms bei automatinis 4 tūkst. lojalumo taškų priskyrimas Dalyviui.§ Be to, vėlesniems
pirkiniams, atsižvelgiant į Dalyvio sukauptų lojalumo taškų skaičių, kaip „Gomez Club“ programos dalį
(nuolaidų slenksčiai):






Lygis 1: 10 % prekėms iš dabartinės kolekcijos (t. y. nenukainuotoms prekėms) ir 5 % nukainuotoms
prekėms – ši nuolaida Klientui taikoma nuo antrojo pirkimo po prisijungimo prie "Gomez Club", 
Lygis 2: 15 % dabartinės kolekcijos gaminiams (t. y. nenukainuotoms prekėms) ir 7,5 %
nukainuotoms prekėms, kurių lojalumo taškų skaičius viršija 16 tūkst. 
Lygis 3: 20 % dabartinės kolekcijos prekėms (t. y. nenukainuotoms prekėms) ir 10 % nukainuotoms
prekėms – kurių lojalumo taškų skaičius viršija 48 tūkst.

Esant 2 ir 3 slenksčiams, gauta nuolaida gali būti naudojama nuo kito pirkimo, po pirkimo, pasiekus kitą
aukščiau nurodytą nuolaidos slenkstį.
"Gomez Club" programos nuolaidos nesumuojamos ir negali būti derinamos su kitomis akcijomis ar
nuolaidomis, nebent konkrečios akcijos / nuolaidos taisyklėse nurodyta kitaip. Prisijungus prie "Gomez
Lojalumo taškai

Už kiekvieną programos Gomez Club dalyvio išleistą zlotą (1 PLN) (sistemai perskaičiavus pagal išleistus
eurus bei euro ir zloto santykį) internetinėje parduotuvėje yra skiriamas 1 lojalumo taškas, ko pasėkoje
valiutos kurso keitimas atitinka vidutinį Lenkijos nacionalinio banko nurodytą valiutos kursą, nurodytą
apsipirkimo čekyje. Lojalumo taškai taikomi nukainotiems ir nenukainotiems produktams.
Grąžinant produktą, už kurį programos Gomez Club dalyviui buvo priskirti lojalumo taškai, tie taškai
nuimami tokiais atvejais:

kai atsisakoma nuotolinės produkto pardavimo sutarties, sudarytos internetinėje parduotuvėje
gomez.lt pagal įstatymais apibrėžtą vartotojo teisę atsisakyti sudarytos nuotolinės sutarties, 

kai kitokiu pagrindu atsisakoma produkto pardavimo sutarties. 
Dalyvis gali bet kuriuo metu susipažinti su turimų lojalumo taškų kiekiu. Juos galima patikrinti:

internetinės parduotuvės gomez.lt dalyvio kliento paskyroje,

parašius elektroninį laišką šiuo adresu: parduotuve@gomez.lt

Informacija apie
apsipirkimą
internetinėje
parduotuvėje
Prisijungimas prie

Jeigu programos Gomez Club dalyvis nori apsipirkti internetinėje parduotuvėje gomez.lt, jis privalo
prisijungti prie savo kliento paskyros, kurios pagrindu tapo programos Gomez Club dalyviu.

Prisijungimas ir dalyvavimas programoje Gomez Club yra nemokamas.
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Norint tapti programos Gomez Club dalyviu, reikia:
1. internetinėje parduotuvėje gomez.lt susikurti kliento paskyrą (remiantis internetinės parduotuvės
gomez.lt reglamentu, prieinamu internetinio puslapio gomez.lt skirtuke "Reglamentas"),
2. pranešti apie savo norą dalyvauti programoje Gomez Club, pasitelkus vienu iš šių būtų:


elektroniniu būdu gomez.lt (kliento paskyros kūrimo metu arba ją sukūrus gomez.lt puslapio
kliento paskyros lauke),



užpildyti dalyvavimo programoje anketą fizinėje "Gomez" parduotuvėje (anketa prieinama tik
fizinėje "Gomez" parduotuvėje).

Dėmesio: Programoje Gomez Club gali dalyvauti tik klientai, kurie turi kliento paskyrą internetinėje
parduotuvėje gomez.lt. Jeigu klientas tokios paskyros neturi dalyvavimo programoje anketos pateikimo
fizinėje "Gomez" parduotuvėje metu, kliento paskyra internetinėje parduotuvėje gomez.lt sukuriama
automatiškai – tai yra būtina, norint tapti programos dalyviu.

Privatumo politika
(asmens duomenys)
Teisinė išlyga

Dalyvis gali turėti tik vieną paskyrą, norint dalyvauti programoje Gomez Club.
Informacija dėl programos Gomez Club asmens duomenų tvarkymo, už kurį atsako "Gomez", pateikta
privatumo politikoje.
Dalyvis negali su dalyvavimu programoje Gomez Club susijusių teisių ir pareigų perkelti kitam asmeniui,
taip pat jų negali perduoti savo atstovui, įgyvendinant turimas teises dalyvavimo programoje Gomez Club
metu (dalyvauti programoje Gomez Club ir naudotis suteiktais įgaliojimais galima tik asmeniškai).
Dalyvis negali apsipirkti pagal programą Gomez Club produkto perpardavimo tikslais jo vykdomoje ūkinėje
veikloje.
Skundų paraiškas galima siųsti į "Gomez" nurodytu pašto adresu arba el. paštu:
GOMEZ S.A.
Gomez Club
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Lenkija/Poland
el. paštas: parduotuve@gomez.lt
Skundų paraiškas reikia pateikti per 14 dienų laikotarpį. Visi skundai, pateikti po šio laikotarpio nebus
nagrinėjami. Skundų paraiškas "Gomez" išnagrinės per 30 dienų laikotarpį nuo paraiškos gavimo dienos.

Dalyvavimo
programoje
atsisakymas

Techniniai reikalavimai, privalomi klientui, norinčiam naudotis internetiniu puslapiu www.gomez.lt ir jame
teikiamomis paslaugomis (tuo tarpu norint apsipirkti programos Gomez Club pagrindu), nurodyti
internetinės parduotuvės gomez.lt reglamente (prieinamame čia).
"Gomez" informuoja, kad elektroniniu būdu teikiamos paslaugos gali sietis su rizika. Galimi pavojai
pateikiami čia. "Gomez" imasi atitinkamų rizikos mažinimo priemonių.
Dalyvis gali bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti programoje. Atsisakius dalyvauti programoje, dalyvis
netenka visų privalomų dalyvavimo duomenų (ypač kliento sukauptų lojalumo taškų ir jam priklausiančių
nuolaidų).
Norint atsisakyti dalyvavimo programoje Gomez Club, galima pasinaudoti pateiktu atsisakymo paraiškos
blanko pavyzdžiu, tačiau tai nėra privaloma. Atsisakymo dalyvauti programoje Gomez Club paraiškos
blanko pavyzdį galima parsisiųsti čia.
Atsisakymo dalyvauti programoje Gomez Club paraiškas galima siųsti į "Gomez" nurodytu pašto adresu
arba el. paštu:
GOMEZ S.A.
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Reglamento
pakeitimas

Gomez Club
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Lenkija/Poland
el. paštas: parduotuve@gomez.lt
Atsisakymas dalyvauti programoje Gomez Club atitinka papildomų programos Gomez Club paslaugų
teikimo elektroniniu būdu per internetinį puslapį gomez.lt sutarties atsisakymą (tuo atveju, kai
atsisakymas
pateikiamas per 14 dienų nuo patekimo į programą Gomez Club) arba nedelsiamą tos sutarties atsisakymą
(tuo atveju, kai atsisakymas pateikiamas praėjus 14 dienų nuo patekimo į programą Gomez Club arba kai
atsisakymas pateikiamas nepraėjus 14 dienų nuo kliento paskyros sukūrimo, jeigu taip klientas nurodė).
Kiekvienu atveju atsisakymas dalyvauti programoje Gomez Club yra nemokamas.
"Gomez" gali įvesti pakeitimus reglamente, kai:
įvyksta pokyčiai vartotojo teisių nuostatose, privalomose ir santykinai privalomose (jeigu santykinai
privalomų nuostatų pokyčiai įvyko vartotojo naudai) teisės nuostatose dėl internetinėje parduotuvėje
gomez.lt parduodamų prekių arba jos pagrindu elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, teisiškai siejančių
klientą su "Gomez", arba kai būtina reglamentą suderinti su tomis nuostatomis,
būtina įvesti pokyčius reglamente dėl teismo arba atitinkamo valstybės organo sprendimo,
reglamento nuostatą teismas arba atitinkamas valstybės organas įvardija neleistina aptartimi,
reglamento nuostatą teismas arba atitinkamas valstybės organas įvardija kaip nesąžiningą konkurenciją
arba praktiką, įtakojančią vartotojų kolektyvinius interesus,
puslapyje gomez.lt įvedami techniniai ir technologiniai pokyčiai, kurių tikslas padidinti klientų saugumą
ir naudojimosi puslapiu gomez.lt komfortą, arba naujos funkcijos,
įdiegiamos naujos paslaugos,
pakeičiami "Gomez" adreso ir kontaktiniai duomenys, pateikti reglamente.
Reglamento pakeitimų atveju puslapyje gomez.lt "Gomez" patalpina naują reglamentą bei el. laišku
informuoja klientą apie įvestus pokyčius reglamente.
Per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo dienos, kai klientas informuojamas apie reglamento pakeitimus,
klientas įgaliojamas atsisakyti su "Gomez" sudarytos sutarties, kurią liečia reglamento pokyčiai.
Pakeistas reglamentas pradeda galioti klientui, jeigu per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo dienos, kai
klientas informuojamas apie reglamento pakeitimus, nepateiks "Gomez" (raštiško arba elektroninio)
pareiškimo dėl nesutikimo su naujo reglamento turiniu. Jeigu nesutinkama su reglamento pokyčiais,
tuomet laikoma kliento sprendimu nutraukti sutartį su "Gomez", kurios reglamente įvyko pakeitimai, kurių
nepriėmė klientas.
Įvesti reglamento pokyčiai negali pažeisti kliento teisių (reglamento pakeitimai neturi reikšmės ypač toms
parduotų prekių sutartims tarp kliento ir "Gomez", kurios sudarytos prieš reglamento pakeitimus).
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