ADB „GJENSIDIGE“ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO
DRAUDIMO REKLAMINĖS KAMPANIJOS „GERA KAINA – DAUGIAU KILOMETRŲ“ TAISYKLĖS
1. Akcijos organizatorius – ADB „Gjensidige” (išskyrus filialus Latvijoje ir Estijoje).
2. Kampanijos turinys, laikotarpis, tikslai ir dalyviai:
a. Kampanijos paslauga, kuri reklamuojama kampanijos metu – transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomasis draudimas.
b. Reklaminės kampanijos pardavimo žinutė – „Įsigykite privalomąjį automobilio draudimą ir laimėkite 300 Eur
dovanų kuponą naujoms padangoms įsigyti.“
c. Reklaminės kampanijos trukmė nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. imtinai.
d. Kampanijoje dalyvauja fiziniai asmenys, nauji bei ADB „Gjensidige” esami klientai, atnaujinantys arba naujai
sudarantys transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį metams.
Kampanijoje nedalyvauja „Gjensidige“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos:
a. Klientas sudarė naują arba atnaujino metinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo sutartį, ir buvo informuotas, kad sumokėdamas draudimo įmoką arba jos dalį
dalyvauja prizų loterijoje.
b. Prizų loterijoje gali dalyvauti, klientai sudarantys sutartis, atitinkančius šiuos kriterijus:
- transporto priemonėms, kurių klasė atitinka M1 (lengvieji automobiliai);
- sudaroma metinė įprastinė (ne grupinė, ne pasienio) TPVCAP draudimo sutartis;
- draudėjas – fizinis asmuo.
c. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą sudarant draudimo sutartis atsakingi draudimo sutartį
sudarantys asmenys.
4. Dovanų kupono taisyklės:
a. Iš viso kampanijos metu bus išdalinta 60 vnt. MELGA 300 Eur vertės dovanų kuponų.
b. Dovanos vertė 300 Eur (viršija 100 Eur), todėl kliento gauta dovana yra apmokestinama Gyventojų pajamų
mokesčiu. Mokesčius sumoka ADB „Gjensidige“.
c. Dovanų kuponą klientas turės atsiimti per 2 mėnesius nuo datos, kai su juo susisieks „Gjensidige“ klientų
aptarnavimo departamento darbuotojas.
d. Dovanų kuponas turi būti išnaudojamas vieno apsipirkimo metu.
e. Dovanų kupono kodai (toliau – Kuponai) galioja iki 2019 m. spalio 15 d.
f.
Kuponas galioja perkant prekes ar paslaugas visuose MELGA autoservisuose Lietuvoje ir internetinėje
parduotuvėje.
g. Perkant padangas fiziniuose MELGA autoservisuose taikoma papildoma 5% nuolaida. Perkant padangas
internetinėje parduotuvėje, papildoma 5% nuolaida netaikoma.
h. Kiekvienas Kuponas turi unikalų kupono kodą. Atsiskaitant už paslaugas ar prekes reikia pateikti kuponą su
unikaliu kodu, o perkant internetinėje parduotuvėje – atsiskaitymo metu suvesti jo unikalų kodą nuolaidos
laukelyje.
i.
Kupono turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už jo saugumą. Kupono turėtojas užtikrina, kad kupono
identifikaciniai duomenys nepateks į trečiųjų asmenų rankas (kurie, pasinaudoję svetimo Kupono
identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti kuponą, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti kupono turėtojo
interesams).
j.
Jeigu prekių ar paslaugų, už kurias atsiskaitoma kuponu, kaina yra didesnė nei kupono nominali vertė,
trūkstamą sumą galima sumokėti papildomai.
k. Jeigu prekių ar paslaugų, už kurias atsiskaitoma kuponu, kaina yra mažesnė nei kupono nominali vertė,
skirtumas negrąžinamas.
l.
Kupono vertė neskaidoma į mažesnio nominalo.
m. Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Kuponu, Pardavėjas turi teisę tą pinigų
sumą, kuri buvo apmokėta Kuponu, klientui sugrąžinti taip pat Kuponu per 7 darbo dienas. Prekių
grąžinimo atveju kupono galiojimo laikas nepratęsiamas.
n. Kuponas į pinigus nekeičiamas.
o. Kupono galiojimo laikas nepratęsiamas. Pasibaigus galiojimo terminui, kuponas anuliuojamas.
p. Pamestas ar kitaip prarastas kuponas į naują nekeičiamas.
q. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, sutinka su šiomis Kupono sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Kuponą
ir vėliau jį perleisdamas kitam asmeniui, įsipareigoja tą asmenį informuoti apie šias sąlygas ir taisykles.
5. Laimėtojų nustatymo tvarka:
a. Sudarytos ir kampanijos kriterijus atitinkančios sutartys yra įtraukiamos automatiškai. Draudėjams jokių
papildomų veiksmų daryti nereikia.
b. Sutartys, kurios nutraukiamos iki prizų traukimo datos, iš pretendentų laimėti prizus sąrašo pašalinamos ir
netenka teisės laimėti kampanijos prizą.
c. Kampanijos laikotarpiu laimėtojai bus traukiami kas savaitę kiekvieną pirmadienį laikotarpiu nuo spalio 15
d. iki gruodžio 17 d. tokiu periodiškumu ir kiekiais:

1) 2018 m. spalio 15 d. 8 nugalėtojai
2) 2018 m. spalio 22 d. 8 nugalėtojai
3) 2018 m. spalio 29 d. 8 nugalėtojai
4) 2018 m. lapkričio 5 d. 6 nugalėtojai
5) 2018 m. lapkričio 12 d. 6 nugalėtojai
6) 2018 m. lapkričio 19 d. 6 nugalėtojai
7) 2018 m. lapkričio 26 d. 3 nugalėtojai
8) 2018 m. gruodžio 3 d. 3 nugalėtojai
9) 2018 m. gruodžio 10 d. 4 nugalėtojai
10) 2018 m. gruodžio 17 d. 4 nugalėtojai
11) 2019 m. sausio 2 d. 4 nugalėtojai
d. Visos kampanijos laikotarpiu tas pats klientas gali laimėti tik vieną dovanų kuponą.
e. Laimėtojų sąrašas skelbiamas ADB „Gjensidige“ interneto svetainėje www.gjensidige.lt ir/arba bendrovės
Facebook paskyroje. Skelbiant laimėtojų sąrašą nurodomas laimėtojo vardas ir pirma pavardės raidė.
6. Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka
a. Klientai dovanas galės atsiimti tuomet, kai su juo susisieks ADB „Gjensidige“ klientų aptarnavimo
departamento darbuotojas ir praneš apie laimėjimą, kurį galės atsiimti sutartame „Gjensidige“ skyriuje, į kurį
bus išsiųstas dovanų kuponas.
b. Klientas, atsiimdamas dovanų kuponą, turi pasirašyti priėmimo – perdavimo aktą, kuriame nurodyti kliento
vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, sutarties numeris. Viena pasirašyta akto kopija lieka
klientui, kita ADB „Gjensidige“. Laimėtojui atsisakius užpildyti priėmimo – perdavimo aktą, jis netenka teisės
į laimėjimą.
7. Papildoma informacija apie akciją teikiama el. paštu info@gjensidige.lt arba tel. 1626 arba bet kuriame
„Gjensidige“ pardavimų padalinyje, pas tarpininkus, brokerius ar partnerius.
8. Organizatoriaus sprendimu kampanijos sąlygos gali būti pakeistos (informacija apie akcijos pakeitimus
skelbiama www.gjensidige.lt).
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