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AKCIJOS TAISYKLĖS:

1. Akcijos laikotarpis nuo 2018-05-01 iki 2018-05-31;
2. 2 klientai, per akcijos laikotarpį daugiausiai padidinę FEBI LKW produkcijos apyvartą laimės kelionę į FEBI gamyklą ir sunkvežimių lenktynes Nürburgring trasoje 
    2018-06-28 - 2018-07-01 dienomis.
3. Kelionę laimės klientai, akcijos laikotarpiu pasiekę didžiausią FEBI LKW dalių apyvartos augimą;
4. Būtina sąlyga prizui laimėti – kliento apyvarta turi padidėti lyginant su 2018-03-01 – 2018-03-31 laikotarpiu.
5. Į klientų rezultatų skaičiavimą bus įtraukiamos tik FEBI prekės ženklo dalys, sistemoje aprašytos kaip sunkvežimių rinkai skirtos dalys (transportui virš 3,5 t);

BENDROSIOS UAB „INTER CARS LIETUVA“ ORGANIZUOJAMŲ AKCIJŲ TAISYKLĖS:

1. UAB „Inter Cars Lietuva“ organizuojamose akcijose negali dalyvauti įmonės UAB „Inter Cars Lietuva“ darbuotojai ar (ir) jų šeimų nariai, UAB „Inter Cars Lietuva“ produkciją   
  platinančių įmonių savininkai, darbuotojai ar (ir) jų šeimų nariai, įmonės, kurių savininkai ar (ir) bendraturčiai yra UAB „Inter Cars Lietuva“ produkciją platinančių įmonių   
  savininkai, darbuotojai ar (ir) jų šeimų nariai;
2. UAB „Inter Cars Lietuva“ vykdomos akcijos galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o dalyvauti joje gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
3. Akcijos laikotarpiu įsigytoms prekėms galioja specialios grąžinimo sąlygos – grąžinti galima tik brokuotas, neatitinkančias aprašymo ant pakuotės ir UAB „Inter Cars Lietuva“  
 atstovų klaidingai parduotas prekes;
4. Akcijoms priklausančių prekių ir prizų kiekis yra ribotas.
5. Nugalėtojai apie laimėjimus yra informuojami asmeniškai.
6. Akcijų prizai į pinigus arba kitus prizus nekeičiami.
7. Jei akcijos prizas dėl tam tikrų priežasčių yra apmokestinamas, kokiais nors mokesčiais, UAB „Inter Cars Lietuva“ juos išskaičiuoja ir sumoka, o laimėtojo duomenis pateikia   
 tuos mokesčius kontroliuojančioms institucijoms;
8. Kad sužinotų Akcijos rezultatus, UAB „Inter Cars Lietuva“ turi teisę naudotis Akcijos dalyvių apyvartos duomenimis be teisės juos paviešinti;
9. UAB „Inter Cars Lietuva“ pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas arba nutraukti akciją iš anksto apie tai neįspėjusi dalyvių, bet informaciją apie tai atsiųsdama elektroniniu paštu.
10. Akcijos organizatoriai turi teisę vienašališkai ir bet kuriuo metu pašalinti bet kurį akcijos dalyvį, jeigu būtų užfiksuotas, kuris nors šių taisyklių pažeidimas ir (ar)      
 piktnaudžiavimas jomis.
11. Akcijos dalyviai neturi teisės viešinti arba perduoti tretiesiems asmenims bet kokio tipo informaciją apie akcijos taisykles, rezultatus, prizus, eigą, dalyvius ir (ar)         
        organizatorius.
12. UAB „Inter Cars Lietuva“ pasilieka teisę keisti akcijų sąlygas;
13. Dalyvavimas UAB „Inter Cars Lietuva“ organizuojamose akcijose reiškia, kad dalyviai sutinka su visomis jų taisyklėmis;
14. Visa informaciją apie UAB „Inter Cars Lietuva“ vykdomas akcijas yra skelbiama UAB „Inter Cars Lietuva“ prekybos vietose  ir interneto tinklapyje www.intercars.lt.
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