PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. Paslaugų teikėjas: EVENTAS, UAB, įmonės kodas: 303489873, buveinės adresas: A. Mickevičiaus g. 231, LT-44245 Kaunas, Lietuva.
2. Paslaugų teikėjas organizuoja renginius, kuriuos skelbia interneto svetainėje www.eventas.lt.
3. Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos apima renginio dalyvio registracijos mokesčio surinkimą, įskaitant,
bet neapsiribojant apgyvendinimo, maitinimo, socialinių programų mokesčius ir visų kitų paslaugų
mokesčius, kurias Paslaugos teikėjas teikia ar gali teikti ateityje.
4. Siekdamas užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens
identifikaciją, Paslaugų teikėjas renginio dalyvio prašo užpildyti elektroninę registracijos formą.
5. Asmenys, užsiregistravę į renginį ir sumokėję dalyvio mokestį sutinka su visomis renginio numatytomis
sąlygomis, kurios yra skelbiamos viešai renginio registracijos interneto puslapyje.
6. Mokamų renginių atveju registracija yra patvirtinama tik pilnai sumokėjus renginio dalyvio pasirinktų
paslaugų mokesčius. Informacija apie dalyvio mokesčius yra pateikiama viešai renginio registracijos
interneto puslapyje.
7. Renginio dalyvio registracijos patvirtinimas siunčiamas el. paštu, kuriuo buvo atlikta registracija.
8. Siekdamas patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius Paslaugų teikėjas sudaro galimybę
asmenims atsiskaityti už Paslaugas renginio vietoje mokant grynaisiais, atsiskaitymo kortelėmis,
pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui
ir ją apmokant. Informacija, ar galima atsiskaityti atsiskaitymo kortelėmis, ir kokių sistemų kortelėmis (pvz.
„VISA“; „MASTERCARD“) galima atsiskaityti už Paslaugas, pateikiama Paslaugų teikimo metu Paslaugų
teikimo vietoje ir gali skirtis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo
būdai gali būti ribojami.
9. Paslaugų užsakymai renginio interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus dalyvio pateiktą
informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę panaikinti
neteisingą informaciją pateikusio asmens registraciją.
10. Paslaugų teikėjo Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Paslaugų teikėjo
dokumentais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai
asmenys, kurie naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis.
11. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo
jų paskelbimo Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.eventas.lt.
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