MIAU kortelės TAISYKLĖS
1. MIAU kortelės partneriai: MB "JUODA KATĖ", MB ,,Kačių‘‘ kavi ė, UAB Greitoji žirafa , UAB BACK TO POST .
Kortelės part eriai yra juridi iai as e ys, kurie suteikia uolaidas prekė s ar paslaugo s MIAU kortelės
naudotojams. Kortelės MIAU part eriai ustato savo sąlygas dėl kortelės įsigiji o ir audoji o.
2. MIAU kortele galima naudotis tik tada, kai ji bus aktyvuota CAT CAFE KAČIŲ KAVINĖ, Greitoji žirafa, pateikus
užpildytą a ketą a ketą galima rasti CAT CAFE KAČIŲ KAVINĖ ar a veteri ari ėje kli ikoje Greitoji žirafa, taip ją
galima rasti interneto svetai ėje www.superkate.lt).
3. Aktyvuojant MIAU kortelę ūti a urodyti vardą, pavardę ir telefo o u erį. Asmeniniai duomenys, kurie
sure ka i pildo oje a ketoje, us audoja i tik ri kodaros tikslais ei ori t kortelių turėtojus i for uoti apie
spe ialius pasiūly us ir aujie as. Jeigu kortelės turėtojas atsisako gauti i for a iją, apie tai gali pažy ėti a ketoje
arba pra ešti el. paštu at afelt@g ail. o .
4. Pateikus kortelę po to, kai atspausdinamas kasos čekis, uolaidos ir ak ijos e e us pritaiko os.
5. Norėda i gauti uolaidą MIAU kortelės part erių i ter eti ėse parduotuvėse, kortelės savi i kas turi urodyti
vardą, pavardę ir telefo o u erį, kuris uvo urodytas registra ijos a ketoje. Dėl telefo o u erio pasikeitimo,
kortelės savi i kas turi kreiptis el. adresu catcafelt@gmail.com.
6. MIAU kortelė ėra krediti ė, dia eti ė ar

okėji o. Joje ėra kaupia os uolaidos ir pi igai.

7. MIAU kortelės uolaida etaiko a prekė s ir paslaugo s, kurio s yra taiko a spe iali pasiūly o ak ijos kai a,
nuolaidos nesudedamos ir nesumuojamos.
8. Vie u

etu vie ai sąskaitai gali a pa audoti tik vie ą MIAU kortelę.

9. MIAU kortelės uolaida egalioja perka t dova ų kupo us.
10. MIAU kortele gali audotis tik kortelės savi i kas.
11. MIAU kortelės galioji as eter i uotas, jos galioji o pa aigą ustato kortelės part eriai.
12. Pažeidus ar a pa etus kortelę, ji ekeičia a į aują.
13. MB „Kačių kavi ė užtikri a, kad MIAU kortelės turėtojų as e s duo e ys us tvarko i, saugo i ir audoja i
vadovauja tis Lietuvos Respu likos as e s duo e ų teisi ės apsaugos įstaty u.
14. MIAU kortelė yra MB ,,Kačių‘‘ kavi ė uosavy ė. MB ,,Kačių‘‘ kavi ė neprivalo kortelės audotojų informuoti
apie taiko as ak ijas ir/ar sąlygas dėl kortelės įsigiji o pas kitus kortelės part erius. Kortelės MIAU partneriai savo
i ter eti ėse svetai ėse suteikia i for a iją apie kortelės audoji o ir įsigiji o sąlygas.
15. MB "JUODA KATĖ", MB ,,Kačių‘‘ kavi ė, UAB Greitoji žirafa , UAB BACK TO POST pasilieka teisę et kuriuo
etu keisti kortelių audoji o sąlygas ir taiko as uolaidas. Kiekvie as kortelės part eris savara kiškai ustato
taiko os uolaidos dydį taip pat, kokio s prekė s ar paslaugo os yra taiko os uolaidos audoja t MIAU
kortelę. I for a iją apie kortelės įsigiji ą ir uolaidas gali a rasti šiose i ter eti ėse svetai ėse:
www.catcafe.lt
www.greitojizirafa.lt
www.superkate.lt
www.meow.lt
16. Kortelės MIAU part eriai gali keistis. Apie kortelės part erių pasikeiti ą MB „Kačių kavi ė pasilieka teisę jos
audotojų neinformuoti.

