MIAU kortelės TAISYKLĖS
1. MIAU kortelės partneriai: MB "JUODA KATĖ", UAB ,,Kačių‘‘ kavinė, UAB “Greitoji žirafa”, UAB ”BACK TO POST“.
Kortelės partneriai yra juridiniai asmenys, kurie suteikia nuolaidas prekėms ar paslaugoms MIAU kortelės
naudotojams. Kortelės MIAU partneriai nustato savo sąlygas dėl kortelės įsigijimo ir naudojimo.
2. MIAU kortele galima naudotis tik tada, kai ji bus aktyvuota CAT CAFE KAČIŲ KAVINĖ, Greitoji žirafa, pateikus
užpildytą anketą (anketą galima rasti CAT CAFE KAČIŲ KAVINĖ arba veterinarinėje klinikoje Greitoji žirafa, taip ją
galima rasti interneto svetainėje www.superkate.lt).
3. Aktyvuojant MIAU kortelę būtina nurodyti vardą, pavardę ir telefono numerį. Asmeniniai duomenys, kurie
surenkami pildomoje anketoje, bus naudojami tik rinkodaros tikslais bei norint kortelių turėtojus informuoti apie
specialius pasiūlymus ir naujienas. Jeigu kortelės turėtojas atsisako gauti informaciją, apie tai gali pažymėti anketoje
arba pranešti el. paštu catcafelt@gmail.com.
4. Pateikus kortelę po to, kai atspausdinamas kasos čekis, nuolaidos ir akcijos nebebus pritaikomos.
5. Norėdami gauti nuolaidą MIAU kortelės partnerių internetinėse parduotuvėse, kortelės savininkas turi nurodyti
vardą, pavardę ir telefono numerį, kuris buvo nurodytas registracijos anketoje. Dėl telefono numerio pasikeitimo,
kortelės savininkas turi kreiptis el. adresu catcafelt@gmail.com.
6. MIAU kortelė nėra kreditinė, diabetinė ar mokėjimo. Joje nėra kaupiamos nuolaidos ir pinigai.
7. MIAU kortelės nuolaida netaikoma prekėms ir paslaugoms, kurioms yra taikoma speciali pasiūlymo (akcijos) kaina,
nuolaidos nesudedamos ir nesumuojamos.
8. Vienu metu vienai sąskaitai galima panaudoti tik vieną MIAU kortelę.
9. MIAU kortelės nuolaida negalioja perkant dovanų kuponus.
10. MIAU kortele gali naudotis tik kortelės savininkas.
11. MIAU kortelės galiojimas neterminuotas, jos galiojimo pabaigą nustato kortelės partneriai.
12. Pažeidus arba pametus kortelę, ji nekeičiama į naują.
13. UAB „Kačių“ kavinė užtikrina, kad MIAU kortelės turėtojų asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi ir naudojami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
14. MIAU kortelė yra UAB ,,Kačių‘‘ kavinė nuosavybė. UAB ,,Kačių‘‘ kavinė neprivalo kortelės naudotojų informuoti
apie taikomas akcijas ir/ar sąlygas dėl kortelės įsigijimo pas kitus kortelės partnerius. Kortelės MIAU partneriai savo
internetinėse svetainėse suteikia informaciją apie kortelės naudojimo ir įsigijimo sąlygas.
15. MB "JUODA KATĖ", UAB ,,Kačių‘‘ kavinė, UAB “Greitoji žirafa”, UAB ”BACK TO POST“ pasilieka teisę bet kuriuo
metu keisti kortelių naudojimo sąlygas ir taikomas nuolaidas. Kiekvienas kortelės partneris savarankiškai nustato
taikomos nuolaidos dydį taip pat, kokioms prekėms ar paslaugomos yra taikomos nuolaidos naudojant MIAU kortelę.
Informaciją apie kortelės įsigijimą ir nuolaidas galima rasti šiose internetinėse svetainėse:
www.catcafe.lt
www.greitojizirafa.lt
www.superkate.lt
www.meow.lt
16. Kortelės MIAU partneriai gali keistis. Apie kortelės partnerių pasikeitimą UAB „Kačių“ kavinė pasilieka teisę jos
naudotojų neinformuoti.

