


AKCIJOS „GEROS KAINOS GARANTIJA ŠALDYMO TECHNIKAI“ TAISYKLĖS 

1. Akcija galioja nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d. 
 

2. Akcijos organizatorius yra UAB „Topo grupė“, juridinio asmens kodas 134777619, Kauno m. R. Kalantos g. 32. 

3. Akcija galioja šaldymo technikai, kuri įtraukta į UAB „Topo grupė“ patvirtintą administracijos sąrašą (toliau - akcijos 

sąrašas). 

4. Akcija vyksta visose fizinėse Topo Centras parduotuvėse bei internete www.topocentras.lt. Akcijoje gali dalyvauti visi 

fiziniai asmenys, akcijos laikotarpiu perkantys šaldymo techniką, įtrauktą į akcijos sąrašą. 
 

5. Jei šaldymo technika įsigyjama fizinėse Topo Centras parduotuvėse: 

5.1. Akcijos dalyviui, perkančiam vieną ar daugiau akcijos sąraše nurodytų šaldymo technikos prekių bet kurioje Topo 

Centras parduotuvėje, prekės įsigijimo dieną radusiam identišką (-as) prekę (-es)1 vienoje iš žemiau nurodytų Parduotuvių2 

ir pageidaudamas įsigyti jas už tokią pat Kainą privalo Topo centras parduotuvės darbuotojui pateikti Parduotuvėse 

galiojančios mažesnės kainos įrodymus3. Įrodymai priimami ir kainos lyginamos tą pačią dieną Topo Centras parduotuvės, 

į kurią atvyko akcijos dalyvis, darbo valandomis. 

5.2. Topo centras parduotuvės darbuotojui patikrinus įrodymus ir jiems pasitvirtinus, Kaina pritaikoma iš karto kasoje. 
 

6. Jei šaldymo technika įsigyjama internetinėje parduotuvėje www.topocentras.lt: 
 

6.1 Akcijos dalyviui, perkančiam vieną ar daugiau akcijos sąraše nurodytų šaldymo technikos prekių, prekės įsigijimo 

dieną (t.y. nuo 00 val. 01 min. iki 23 val. 59 min.) radęs identišką (-as) prekę (-es)1 vienoje iš žemiau nurodytų elektroninių 

parduotuvių4 ir pageidaudamas įsigyti jas už tokią pat kainą privalo tos pačios paros laikotarpiu (nuo 00 val. 01 min. iki 23 

val. 59 min.) klientų aptarnavimo skyriui el. paštu uzsakymai@topocentras.lt pateikti kitose parduotuvėse galiojančios 

mažesnės Kainos įrodymus arba nemokamu telefonu 8 800 60 200 informuoti apie kitose parduotuvėse galiojančią 

mažesnę Kainą3. 

6.2. Įrodymams pasitvirtinus, akcijos dalyvio nurodytu el. paštu bus atsiųstas kainų skirtumo dydžio nuolaidos kodas, 

kurį galima bus panaudoti įsigyjant šią prekę elektroninėje parduotuvėje www.topocentras.lt. Nuolaidos kodai 

nesumuojami, yra vienkartiniai ir galioja iki akcijos pabaigos. 

7. Akcijos metu lyginamos tik tos kainos, kurios skelbiamos viešai (prekių kainolapiuose), neatsižvelgiant į kitas, įskaitant 

paslėptas, prekės įsigijimo sąlygas, pavyzdžiui, lojalumo programos nuolaidos ir kt. Prekių kainos gali būti lyginamos tik tos 

pačios paros laikotarpiu. 

8. Akcija negalioja: 
 

8.1. Perkant akcijoje dalyvaujančias prekes išsimokėtinai / lizingu. 

8.2. Jei pateikta Kaina galioja šiose akcijos taisyklėse nenurodytose fizinėse ir / arba elektroninėse parduotuvėse. 
 

8.3. Prekėms, kurias įsigyjant priklauso dovana (pavyzdžiui: perkant X šaldytuvą dovanojamos pristatymo ir/ ar 

užnešimo, pajungimo paslaugos). Taip pat akcija negalioja, kai dovanojama kita prekė, pavyzdžiui: perkant  šaldytuvą 

dovanojamas dulkių siurblys. 

8.4. Prekėms, kurios nėra įtrauktos į akcijos sąrašą. 

8.5. Kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. 

8.6. Akcijos kaina yra nesumuojama su kitomis nuolaidomis, netaikomas atsiskaitymas lojalumo taškais. 
 

9. Akcijos organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti akcijos taisykles ir sąlygas, įskaitant akcijos sąrašą, apie tai iš 

anksto prieš 3 (tris) dienas informavęs elektroninėje parduotuvėje www.topocentras.lt. Organizatorius taip pat turi teisę 
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vienašališkai nutraukti akciją, jeigu paaiškėtų šių taisyklių pažeidimas, taip pat dėl svarbių priežasčių arba jeigu atsirastų 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. 

10. Visus skundus, susijusius su akcija, nagrinėja organizatorius. Skundai turi būti pateikti el. paštu 

uzsakymai@topocentras.lt arba registruotu laišku adresu Savanorių pr. 206a, LT-50193 Kaunas. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1Identiška prekė – tai tokia pat prekė, kuri pasižymi vienodomis techninėmis ir dizaino charakteristikomis, tokiomios kaip: aukštis, 

spalva, gamintojas, galingumas, energijos klasė, pavadinimas ir pan. 

2 Parduotuvės: fizinės parduotuvės Senukai, Avitela, Elektromarkt, Techmorama, Ogmina. 

3Įrodymai: Jei prekė įsigyjama fizinėje parduotuvėje pirkėjas privalo pateikti nuotrauką ar kito pobūdžio įrodymus, kurių pagrindu būtų 

galima aiškiai identifikuoti šaldymo technikos kainą, modelį, techninę charakteristiką. Jei prekė įsigyjama elektroninėje parduotuvėje, 

pirkėjas privalo susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu uzsakymai@topocentras.lt arba nemokamu telefonu 8 800 60 200 

ir pateikti nuorodą į žemiau nurodytos elektroninės parduotuvės prekę ar kito pobūdžio įrodymus, kurios pagrindu būtų galima aiškiai 

identifikuoti šaldymo technikos kainą, modelį, techninę charakteristiką. Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: I - V 08:00 - 20:00. 

4Elektroninės parduotuvės: www.senukai.lt, www.avitela.lt, www.elektromarkt.lt, www.technorama.lt, www.pigu.lt. 
 

Akcijos prekių sąrašas: 
 

Prekės kodas Pavadinimas 

991136000342 Šaldytuvas MIDEA HS-130RN 

991136000581 Šaldytuvas FRIGELUX CUBE50A++ 

991136000563 Šaldytuvas FRIGELUX CUBE72A++ 

991136000614 Šaldytuvas MIDEA HD-146FN 

121136000197 SNAIGĖ RF27SM-P100223 

011136002175 Šaldytuvas BEKO RCSA240K20W 

101136000234 Šaldytuvas SAMSUNG RB29HSR2DSA/EF 

011136002163 Šaldytuvas BEKO RCSA270K20W 

101136000266 Šaldytuvas SAMSUNG RB30J3000WW/EF 

121136000332 Šaldytuvas SNAIGĖ RF53SG-Z50022T 

011136002160 Šaldytuvas BEKO RCHE390K30XP 

071136000060 Šaldytuvas LG GBB548PZQZB 

101136000257 SAMSUNG RB33J3415SS/EF 

121136000331 Šaldytuvas SNAIGĖ RF57SG-Z50022T 

071136000079 Šaldytuvas LG GBP20PZCFS 

071136000064 Šaldytuvas LG GBB59SWRZS 

181136000263 Šaldytuvas ELECTROLUX EN3853MOW 

101136000276 Šaldytuvas SAMSUNG BRB260010WW įmontuojamas 

181136000221 Šaldytuvas ELECTROLUX ERN1200FOW įmontuojamas 

181136000230 Šaldytuvas ELECTROLUX ENN3153AOW įmontuojamas 

011136002172 Šaldytuvas BEKO BCSA285K2S įmontuojamas 

991136000558 Šaldytuvas LIEBHERR CNel 4313 

171136000102 Šaldytuvas AEG SCE81816ZF įmontuojamas 

071136000058 Šaldytuvas LG GSL760PZXV 

101136000284 Šaldytuvas SAMSUNG RS68N8231S9/EF 
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