Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Programit Promocional
“Me Krahët e Fluturave”
NGA AVON COSMETICS ALBANIA
Neni1. Organizuesi
1.1. Programi Promocional “me Krahët e Fluturave ” (i cili më poshtë do të quhet “Programi”)
organizohet nga Avon Cosmetics Albania sh.p.k, me Numër NPITI K61510016A, me adressë Rr. Faik
Konica, Pll OTTO, Kati i 5, Tiranë Shqipëri.
1.2. Organizatori mund të delegojë një pjesë të organizimit të Programit tek palët e treta. Organizatori
duhet të sigurojë mjetet teknike dhe komunikuese për realizimin e Programit dhe shpërblimet për
pjesëmarrësit fitues.
Neni 2. Rregulla të Përgjithshme
2.1. Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Programit (më poshtë do të quhen “TKPP”) do të publikohen
në fillim të programit në faqen zyrtare të programit gjatë gjthë kohëzgjatjes së tij.
2.2. Organizuesi ka të drejtën të ndryshojë në çdo kohë “TKPP”, dhe këto ndryshime hyjnë në fuqi pas
publikimit në faqen zyrtare.
2.3. Gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit, të gjithë pjesëmarrësit mund të bëjnë pyetje në lidhje me
detaje dhe paqartësi.
Neni 3. Kohëzgjatja e Programit
3.1. Programi nis pas orës 00:00 në 27 Shkurt 2018 dhe zgjat deri në orën 14:00 të datës 30 Prill 2018
3.2. Programi zgjat gjatë periudhës F04, F05 dhe F06.
Neni 4. E Drejta e Pjesëmarrjes
4.1. Pjesëmarrësi në program mund të jetë një person resident në Territorin e Republikës së Shqipërisë,
i cili do të plotësojë kushtet e programit që do të përmenden mëposhtë.
Në përgjithësi, Programi është i targetuar por jo i limituar, tek blerësit, koordinatorët, apo Menaxherët
e Zonave.
4.2. Nuk marrin pjesë në program:
4.2.1. Personat nën 14 vjeç (katërmbëdhjetë);
4.3. Të miturit dhe personat pjesërisht të paaftë mund të marrin pjesë me pëlqimin e prindit ose
kujdestarit të tyre ligjor. Pëlqimi konsiderohet i dhënë sipas pjesëmarrjes aktuale në Program në
përputhje me rregullat e mëposhtme.
4.4. Pjesëmarrësit nuk mund të transferojnë të drejtat dhe përgjegjësitë tek palë të treta nga detyrimet
që lindin nga pjesëmarrja në këtë program.

Neni 5. Pjesëmarrja dhe Prezantimi i Programit
5.1. Për të marrë pjesë në program, secili pjesëmarrës duhet të plotësojë kushtet si:
5.1.1. Shpenzo 1600 Lekë, me blerjen e produkteve në Broshurën e F04 nga faqet 2 dhe 31, duke
përfshirë të paktën një maskara-nga produktet e faqeve 3 dhe 7, për të fituar 1 (një) Flutur-pikë;
5.1.2. Shpenzo 1600 Lekë, me blerjen e produkteve në Broshurën e F05 nga faqet 3 dhe 35, duke
përfshirë të paktën 1nga produktet Avon Works nga faqet 3 dhe 5 (masazhuesi nuk përfshihet), për të
fituar 1 (një) Flutur-pikë;
5.1.3. Shpenzo 1600 Lekë, me blerjen e produkteve në Broshurën e F06 nga faqet 4 dhe 31, duke
përfshirë të paktën 1 të Kuq Buzësh –nga faqet 24 dhe 25, për të fituar 1 (një) Flutur-pikë.
5.2. Kur pjesëmarrësi bëhet pjesë e programit nie dakort me Kushtet dhe Termat e tij,
5.3. Në rast se pjesëmarrësi në program tenton të manipulojë kushtet e programit në një mënyrë ose një
tjetër, Organizuesi ka të drejte ta përjashtojë atë nga pjesëmarrja.
5.4. Pjesëmarrësi mund ti shkëmbejë pikët-Fluturat e mbledhura me produktete/sete me çmim special
nga nivele të përcaktuara në broshurat 4-5-6.
5.5. Për të porositur produktet/setet me çmim special pjesëmarrësi duhet të vendosë kodin përkatës në
Broshurat e fushatave 05 dhe 06.
5.6. Lloji i produktit me çmim special i vënë në dispoziocion nga Avon për pjesëmarrësit, përcaktohen
nga numri i fluturave të mbledhura sipas:
5.6.1. 2 Niveli i shpenzimit në programin e Fluturave; 2 Flutura
5.6.2. 5 Niveli i shpenzimit në programin e Fluturave 5 Flutura
5.6.3. 10 Niveli i shpenzimit në programin e Fluturave. 10 Flutura
5.7. Për të fituar një flutur ose 1 pikë /ose shkëmbyer ato, pjesëmarrësi në program duhet të plotësojë
kushtin e nivelit të shpenëzimit dhe duhet të blejë produktet e detyrueshme, sikurse specifikohet në
sesionin 5.1. dhe më pas të përzgjedhë produktet/setet speciale me çmim simbolik, në vetëm një dhe të
njëjtën porosi, nga i Njëjti KP në priudhën F04 deri në F06.
5.8. Fluturat ose pikët e mbledhura gjatë F04-F05 dhe deri në fund të F06 (fundi i programit). Të gjitha
fluturat-Pikët, të cilat nuk janë shkëmbyer me produkte/sete speciale, der inë fund të F 06, do të skadojnë
dhe nuk mund të përdoren në fushatat pasardhëse.
5.9. Programi nuk kufizon pjesëmarrësit në numrin e fluturave të mbledhura/shkëmbyera apo numrin e
produkteve/seteve me çmim special.
5.10. Produktet/setet speciale mund të porositen në të njëjtën porosi që flutura është fituar, kur kushti
është përmbushur nga pjesëmarrësi, (si në Nenin. 5.6. më sipër).
5.11. Produktet me Çmim special, të cilat mund të përfitohen me fitimin e Fluturave-pikëve kur ato
shkëmbehen me produkte, nuk përllogariten për të përmbushur nivelin e shpenzimit (si në Nenin. 5.1.
më sipër).
5.12. Organizuesi do të njoftojë përfaqesuesin e shitjeve Avon rreth balancës së Fluturave të mbledhurame SMS në përfundim të çdo fushate 04 dhe 05. KP, Koordinator apo ZM mund të monitorojë gjithashtu
balancën e fluturave nëpërmjet faqes zyrtare web.
5.13. Oferta zgjat deri në përfundim të mallit.

Neni 6. Te Drejtat dhe Detyrimet
6.1. Organizatori nuk mban përgjegjësi për produkte të padorrëzuara tek përfituesi kur Fluturat e
përfituara ato janë shkëmbyer, si mëposhtë:
6.1.1. produkti nuk mund të dërgohet apo merret në dorrëzim nuk nuk është përmbushur kushti, blerësit,
KP-së/ të afërmit të tij/ p/ si pasojë e gabimeve teknike/ pengesave ligjore, e lidhur ngushtë me arsye
specifike të pjesëmarrësit në program/të afërmve erj;
6.1.2. për faj të KP-së i cili ka bërë porosinë,
6.1.3. pamundësi e dërgimit të produktit si rezultat i dukurive natyrore, pengesave të legjislacionit apo
situatave të ngjashme.
6.2. Organizatori nuk mban përgjegjësi për ngjarje të paparashikuara ngjarje natyrore, ngjarjet e
rastësishme, problemet në rrjetin global të internetit, shërbimet e ofruara nga palë të treta jashtë
kontrollit të organizatorit dhe të ngjashme.
6.3. Organizatori nuk mban përgjegjësi për ndonjë ndërhyrje apo çështje teknike, duke penguar
pjesëmarrjen në Program.
6.4. Organizatori ka të drejtën e parrevokueshme të ndalojë programin në çdo kohë, duke kryer
njoftimin në faqen zyrtare, Në këtë rast Organizuesi nuk ka detyrime kompensimi tek pjesëmarrësit si
rezultat i përfundimit të programit dhe njoftimit te tij.
6.5. Organizatori mban të drejtën që të ndalojë Pjesëmarrësit nga pjesëmarrja në Program, kur ato nuk
i plotësojnë kushtet për pjesëmarrje ose shkelin dispozitat e Plotësimit të kuhsteve të Programit.
6.6. Organizuesi merr përsipër mos pranimin e pjesëmarrësit në Program, nëse ky i fundit ka shprehur
një kërkesë të tillë me shkrim, sipas një formati të siguruar nga Organizatori.
Neni 7. Mbrojtja e të dhënave personale
7.1. Programi do të zbatohet në përputhje me parashikimet e Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale
në Shqipëri. Organizatori, me të dhënat që ka (të Regjistruar në Regjistrin e Kontrollit të të dhënave),
sipas rregullores së Komisionit Shqipëtar i Mbrojtjes së të Dhënave Personale, është i detyruar të
mbledh, procesoj dhe ruaj të Dhënat Personale të Pjesëmarrësve në program, në përputhje me
parashikimet e Komisionit Shqipëtar i Mbrojtjes së të Dhënave Personale, vetëm për qëllime të
programit. Organizatori garanton që të dhënat personale të pjesëmarrësit nuk përdoren për qëllime të
tjera.
7.2. Duke u bërë pjesë e programit, pjesëmarrësit dhe të afërmit/ miqtë japin të dhënat personale (emri,
adresa, detaje të kontakteve – tel, e-mail, etj.) të cialt mblidhen dhe procesohen nga organizatori për
qëllime të Programit.
7.3. Secili pjesëmarrës ka të drejtën të përditësoj të dhënat në përputhje me rregulloren. Secili
pjesëmarrës gëzon të drejtën të kërkojë me shkrim fshirjen, korrigjimin, bllokimin e të dhënave
personale, mbledhjen dhe procesimin e tyre,

Neni 8. Të Ndryshme
8.1. Kontaktet:
Qendra e Kontaktit Shqipëri:

tel:+355 42 274782,

e-mail,
contact_avon.albania@avon.com
8.2. Të gjitha termat dhe kushtet e përmendura më sipër përfshijnë çështje midis Organizuesit edhe
pjesëmarrësit. Çështje të cilat nuk janë parashikuar këtu do të shikohen sipas legjislacionit Shqipëtar në
fuqi.
8.3. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet Organizatorit dhe Pjesëmarrësve, që rrjedhin nga Kushtet dhe
Termat e Programit ose në lidhje me to, në lidhje me interpretimin, pavlefshmërinë, performancën ose
mospërmbushjen e tyre, zgjidhen me marrëveshje të ndërsjellë. Nëse kjo e fundit nuk funksionon
mosmarrëveshja do të zgjidhet nga gjykata kompetente në Shqipëri.
8.4. Kushtet dhe termat e Programit ofrohen në gjuhën Shqipe.
8.5. Kushtet dhe termat e Programit hyjnë në fuqi në dt. 1 Mars 2018 dhe zgjat deri në përfundim të tij.

