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 GOMEZ FASHION STORE MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS TAISYKLĖS   

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Šios Taisyklės apibrėžia GOMEZ Mobiliosios aplikacijos paslaugos teikimo ir naudojimo 

Kliento mobiliuosiuose įrenginiuose (toliau „Programėlė“ arba „Mobilioji 

programėlė“) taisykles. 

2. Programėlė yra programinė įranga, pavadinta GOMEZ FASHION STORE, priklausanti 

„GOMEZ Spółka Akcyjna” ir skirta įdiegti į mobilųjį įrenginį su interneto prieiga ir veikianti 

Android arba iOS operacinės sistemos pagrindu.  

3. Programėlės paslaugą teikia „GOMEZ Spółka Akcyjna”, kurios registruota buveinė yra 

Poznanėje (60-693), adresu Tomasza Drobnika g. 2, įrašyta į Nacionalinio teismo registro 

verslininkų registrą numeriu KRS 0000934369 (registro bylos saugomos Poznanės miesto 

apylinkės teisme – Nowe Miasto ir Wilda, Poznanėje, VIII komercijos skyrius – 

Nacionalinis teismo registras), NIP (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris) 

9721248769, REGON (darbdavio identifikavimo numeris) 302694351, kurio įstatinis 

kapitalas 100 000 PLN pilnai apmokėtas (toliau – GOMEZ arba Organizatorius). 

 

4. Organizatoriaus kontaktiniai duomenys: 

 

1)  korespondencijos adresas: 

 

GOMEZ Spółka Akcyjna   

Diamentowa 9, 

Suchy Las 62-002 

   

2) el. pašto adresas: parduotuve@gomez.lt 

3)  Klientų aptarnavimo  skyriaus telefono numeris: +37052101688.  

 

5. Mobilusis įrenginys – įrenginys, leidžiantis naudotis Programėle ir duomenų perdavimo 

paslaugomis IRT sistemoje, ypač, pavyzdžiui, mobilusis telefonas ar planšetinis 

kompiuteris, veikiantis Android arba iOS operacinės sistemos pagrindu.  

6. Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis, bet 

veiksnus organizacinis padalinys, turintis Mobilųjį įrenginį, yra interneto vartotojas ir 

naudojasi Programėle. 

7. Internetinė svetainė – internetinė svetainė www.gomez.pl.  

8. Taisyklės – šis dokumentas.  

 

MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS   

 

1. Naudojimosi Mobiliąja programėle taisyklės aprašytos šiose Taisyklėse, su kuriomis 

galima susipažinti svetainėje. Klientas privalo susipažinti su Taisyklių turiniu.  

2. Norėdamas naudotis Programėle, Klientas atsisiunčia ir įdiegia Programėlę Mobiliajame 

įrenginyje. Klientas Programėlę atsisiunčia per Google Play arba App Store internetinę 

parduotuvę. Šiuo tikslu Klientas ieško programėlės pavadinimu GOMEZ FASHION STORE.  

3. Klientas gali bet kada atsisiųsti ir įdiegti Programėlę savo mobiliajame įrenginyje.   
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4. Atsisiųsdamas ir diegdamas Programėlę, Klientas vykdo diegimo metu Mobiliojo įrenginio 

ekrane rodomas instrukcijas. Diegiant Programėlę, Klientas bus nukreiptas per hipersaitą 

į Taisykles. Klientas privalo sutikti su Taisyklių turiniu.  

5. Minimalūs aparatinės įrangos reikalavimai operacinei sistemai yra Android 7.0 ir iOS 14.  

6. Programėlės įdiegimas ir naudojimas yra nemokamas. Bet kokius mokesčius už 

naudojimąsi duomenų perdavimo paslauga Klientas moka atitinkamam telekomunikacijų 

operatoriui pagal tam operatoriui galiojantį tarifą. 

7. GOMEZ turi teisę atnaujinti Programėlę, kai mano, kad tai būtina dėl poreikio užtikrinti 

tinkamą Programėlės veikimą. Teisingas Mobiliosios programėlės veikimas Kliento 

Mobiliajame įrenginyje priklauso nuo Kliento Programėlės atnaujinimo. Jei Klientas 

neatsisiuntė ir neįdiegė Programėlės naujinimo, GOMEZ negarantuoja tinkamo jos 

veikimo. 

8. Kaip Mobiliosios programėlės dalį Klientas gali naudoti, visų pirma, šias funkcijas:  

 

a) gauti informacijos apie GOMEZ siūlomus produktus 

b) pereiti į GOMEZ svetainę,  

c) naudoti prekių ieškiklį, 

d) peržiūrėti GOMEZ siūlomus nuolaidų kodus,  

e) sukurti ir naudotis Kliento paskyra.  

 

9. Besinaudojant Programėlės paslauga Klientui draudžiama atlikti įstatymų ar Nuostatų 

draudžiamus veiksmus, taip pat pažeidžiant socialinio sambūvio principus, kenkiančius 

GOMEZ interesams ar pažeidžiantiems kitų Programėlės vartotojų teises. Sužinojęs apie 

Kliento veiklą, kuri pažeidžia įstatymus, socialinio sambūvio principus, pažeidžia GOMEZ 

interesus ar pažeidžia kitų vartotojų teises, Organizatorius gali imtis teisės aktuose 

numatytų veiksmų, kuriais siekiama apriboti ar neįtraukti galimybės tokiam Klientui 

naudotis Programėle.   

 

NAUDOJIMO LAIKAS IR ATSISAKYMAS NAUDOTIS PROGRAMĖLE   

 

1. Programėlės paslauga teikiama nemokamai neribotą laiką. 

2. Klientas gali bet kuriuo metu, nenurodydamas priežasties ir nemokamai, atsisakyti 

naudojimosi Programėle. Šiuo tikslu Klientas imasi veiksmų, kad pašalintų Programėlę 

tokiu būdu, kuris atitinka operacinės sistemos, kurioje veikia Programėlė, versiją. 

3. GOMEZ pasilieka teisę atšaukti prieigą prie Programėlės per 14 dienų įspėjimo laikotarpį, 

nenurodydamas jokios priežasties. GOMEZ pareiškimą dėl prieigos prie Programėlės 

atšaukimo įdės į Programėlę arba išsiųs Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu ir 

informuos apie pasikeitimą svetainėje. 

4. GOMEZ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles. Klientai apie pasikeitimus bus 

informuojami apie pasikeitimą patalpintoje Programėlėje informacijoje arba Kliento 

nurodytu elektroninio pašto adresu bei paskelbdami pranešimą svetainėje, ne vėliau kaip 

likus 14 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. 

5. Klientas gali atsisakyti Programėlės paslaugos iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo. 

Priešingu atveju laikoma, kad Klientas sutiko su Taisyklių pakeitimais, kurie jam yra 

privalomi pasibaigus 14 dienų terminui. 

 

REKLAMINIAI VEIKSMAI MOBILIOJOJE PROGRAMĖLĖJE   
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1. Programėlės naudojimas suteikia Klientui teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje arba 

GOMEZ stacionarių prekių parduotuvėje už kainą su nuolaida, kurią Klientas turi teisę 

pagal šias sąlygas.  

2. Klientui, besinaudojančiam Mobiliąja programėle, suteikiama 15% nuolaida pirmiesiems 

pirkiniams, įsigytiems naudojant Programėlę, prekėms iš dabartinės kolekcijos (t. y. 

prekėms be nuolaidos) ir 7,5 % nuolaida prekėms su nuolaida ("sale").  

3. Mobiliojoje programėlėje teikiamos nuolaidos nesumuojamos ir negali būti derinamos su 

kitomis akcijomis ar nuolaidomis, ypač su „Gomez Club“ akcija, nebent konkrečios akcijos 

/ veiksmo / nuolaidos nuostatuose nurodyta kitaip. 

4. Nuolaidos negali būti išmokamos pinigais bei nekeičiamos į kitas mokėjimo priemones. 

Nuolaidos neperleidžiamos kitiems asmenims.  

  

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA  

 

Jei Klientas naudojasi galimybe prisijungti prie „Gomez“ klubo (Gomez Club) kliento profilio, 

informaciją apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Privatumo politikoje ir Slapukų 

politikoje.   

 

SKUNDŲ TVARKA  

 

1. Klientas gali pateikti skundą dėl Programėlės paslaugos.   

2. Skundas gali būti pateiktas vienu iš šių būdų:  

 

1)    elektroniniu paštu šiuo adresu: mobile@gomez.pl  

2)    raštu GOMEZ korespondencijos adresu, nurodytu aukščiau Taisyklėse.  

 

3. Skundo pateikimas visų pirma turėtų apimti: 

 

1)    bylos, su kuria susijęs skundas, aprašymą, 

2)   korespondencijos adresą arba elektroninio pašto adresą (el. pašto adresas), kuriuo turi būti 

siunčiamas atsakymas į skundą. 

 

4. Atsiradus pateikto skundo trūkumams, GOMEZ paprašys Kliento juos papildyti. 

Nepateikus reikiamų duomenų, GOMEZ informuos Klientą apie skundo nagrinėjimo 

negalimumą. 

5. Skundo nagrinėjimas ir atsakymas į jį įvyks ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo gavimo 

dienos. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šias Taisykles galima rasti adresu www.gomez.pl skirtuke / Taisyklės. 

2. Taisyklės galioja nuo 2022-09-10. 

3. Šiose Taisyklėse neapimamais klausimais taikomos Gomez.pl Internetinės parduotuvės 

Taisyklės.  

4. Taikoma Lenkijos Respublikos teisė.  

 


