
Kliento kortelės naudojimo TAISYKLĖS 

Bendrosios nuostatos 

1. BABILONO Kliento kortelė yra GAMAFONDAS, UAB nuosavybė. 

2. Šios taisyklės galioja GAMAFONDAS, UAB išduotų BABILONO Kliento kortelių turėtojams. 

3. BABILONO Klineto kortelę įsigyti gali pirkėjai, kurie teisingai ir išsamiai užpildo anketą BABILONO Kliento 

kortelei įsigyti ir pateikia ją BABILONO Infocentro darbuotojui, kuris kortelę aktyvuos. 

4. BABILONO Kliento kortelė išduodama šių taisyklių nustatyta tvarka BABILONO Infocentre. 

5. Vienkartinis BABILONO Kliento kortelės išdavimo mokestis yra 1,40 €. BABILONAS pasilieka teisę savo 

nuožiūra organizuoti akcijas, kurių metu kortelės pardavimo mokestis gali būti keičiamas. 

6. BABILONO Kliento kortelę BABILONO Infocentre įsigyti nemokamai galima pirkus ne mažiau nei už 100 litų 

vienoje ir prekybos ir pramogų centro BABILONAS parduotuvėje. BABILONO Infocentre BABILONO Kliento 

kortelė išduodama parodžius tik galiojantį čekį. 

7. Užpildydamas ir pasirašydamas anketą BABILONO Kliento kortelei įsigyti/pasikeisti, pirkėjas sutinka, kad 

GAMAFONDAS, UAB, laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, 

tvarkytų jo asmens duomenis tiesioginiais BABILONO rinkodaros tikslais. 

8. BABILONO Kliento kortelė galioja prekybos ir pramogų centre BABILONAS ir BABILONO partnerių prekybos 

vietose. 

9. Praradęs kortelę, klientas privalo pats apie tai pranešti BABILONO Infocentro telefonu 8 45 510959 (10-21 

val.) arba elektroniniu paštu info@babilonas.biz. Gavus pranešimą apie prarastą kortelę ji bus užblokuota tą 

pačią dieną. Jeigu pranešimo gavimo diena yra nedarbo diena, kortelė bus užblokuota artimiausią darbo dieną. 

Naujai išduodamos kortelės mokestis yra 1,40 €. 

Kortelės priežiūra ir reikalavimai 

1. Kortelė turi būti saugoma nuo: 

* mechaninio poveikio aštriais ir kitais, galinčiais mechaniškai pažeisti kortelių paviršių, daiktais; 

* tiesioginių saulės spindulių ir temperatūros poveikio, kitų stiprių ultravioletinio ir šiluminio spinduliavimo šaltinių; 

* stiprių elektromagnetinių laukų poveikio (mobilusis telefonas, televizinė įranga, kompiuterių vaizduokliai, 

mikrobanginės krosnelės ir pan.); 

2. Kortelė net trumpai negali būti laikoma žemesnėje nei -35 °C arba aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje. 

Optimalus temperatūros režimas – nuo 0 °C iki +25 °C. 

3. Kortelė turi būti laikoma specialiame dėkle arba piniginės skyriuje, skirtame laikyti atsiskaitymo korteles, 

atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų  ir pan. 

GAMAFONDAS, UAB, pasilieka teisę vienašališkai keisti BABILONO Kliento kortelės taisykles, apie tai iš anksto 

asmeniškai nepranešusi BABILONO Kliento turėtojams, tačiau įsipareigoja iš anksto apie tai paskelbti interneto 

svetainėje www.pcbabilonas.lt. 

Informacija BABILONO Kliento kortelės savininkams teikiama: 

• BABILONO infocentre tel. +370 45 510959 (10-21 val.), 

• el. paštu info@babilonas.biz 
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