Pardavimo skatinimo sąlygos:
Triguba nuolaidų jėga: -20% antrai, pigesnei prekei ir -40% trečiai, pigiausiai prekei
Įvadinės nuostatos
UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, registracijos adresas Gvazdikų g. 75, Vilnius m. sav.,
LT-07150, Lietuvoje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens
kodas 304124767, PVM mokėtojo kodas LT100009876518, kaip pardavimo skatinimo iniciatorė,
nustato šias sąlygas.
Šios sąlygos reglamentuoja Dalyvių ir Iniciatorės teises ir pareigas ryšium su pardavimo skatinimu
Triguba nuolaidų jėga: -20% antrai, pigesnei prekei ir -40% trečiai, pigiausiai prekei
atrinktose Parduotuvėse, kurios išvardintos šių sąlygų 1 priede.
Sąvokų apibrėžimai
Pardavimo skatinimas – pardavimo Triguba nuolaidų jėga: -20% antrai, pigesnei prekei ir -40%
trečiai, pigiausiai prekei, kurio metu Dalyvis gaus naudą tokiu būdu ir pagal tokias sąlygas, kokios
yra numatomos šiose sąlygose
Dalyvis – klientas, kuris dalyvauja Pardavimo skatinimo programoje
Iniciatorius – UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, registracijos adresas Gvazdikų g. 75,
Vilnius m. sav., LT-07150, Lietuvoje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas 304124767, PVM mokėtojo kodas LT100009876518
Parduotuvė – bet kuri tradicinė parduotuvė, nurodyta šių sąlygų 1 priede, kuriai vadovauja
Iniciatorius, kurioje klientas gali kreiptis dėl Pardavimo skatinimo
Akcinės prekės – visos turimos prekės, kurias Parduotuvėje parduoda Iniciatorius
Pardavimo skatinimo pradžia – pirmoji Pardavimo skatinimo laikotarpio diena
Pardavimo skatinimo pabaiga – paskutinė Pardavimo skatinimo laikotarpio diena
Nuolaida – nuolaida nuo esamos Akcinės prekės kainos
Dvijų prekių rinkinys – dviejų Akcinių prekių, kurias įsigyja Dalyvis vieno pirkimo metu, rinkinys
Trijų prekių rinkinys – trijų Akcinių prekių, kurias įsigyja Dalyvis vieno pirkimo metu, rinkinys
Sąlygos
Pardavimo skatinimo metu perkant bent dvį prekes Dalyviai gali pasinaudoti 20% nuolaida nuo
Akcinės prekės kainos antrai, pigesnei prekei. Tuo pačiu laiku pardavimo skatinimo metu įsigijus
Trijų prekių rinkinį, Dalyviai gali pasinaudoti 40% nuolaida nuo pigiausios Trijų prekių rinkinio
Akcinės prekės kainos ir 20% nuolaida nuo pigesnės Trijų prekių rinkinio Akcinės prekės kainos.
Perkant daugiau nei vieną Trijų prekių rinkinį, nuolaida taikoma pagal akcinių prekių
kainą, atsižvelgiant į pirmas žemiausias kainas.
Pardavimo skatinimo pradžia: 2019-02-25
Pardavimo skatinimo pabaiga: 2019-02-27
Dalyvavimas šiame Pardavimo skatinime neapima galimybės dalyvauti kitose Iniciatorės
organizuojamuose pardavimo skatinimuose, t. y., šiame Pardavimo skatinime gauta nauda
nesumuojamasu kitomis naudomis.
Baigiamosios nuostatos
Pretenzijas dėl defektų reglamentuoja Iniciatorės skundų procedūra.
Su šių sąlygų tekstu galima susipažinti kiekvienoje Parduotuvėje.
Šiose sąlygose neapibrėžtus teisinius santykius apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
Šios sąlygos įsigalioja 2019-02-25
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