
MOTOINTEGRATOR IR SONAX AKCIJA VAIRUOTOJAMS 

 

 

Akcijos aprašymas 

 

Registruokis automobilio remontui per motointegrator.com svetainę į bet kurį pasirinktą autoservisą 

užpildydamas internetinę registracijos formą, gauk autoserviso patvirtinimą elektroniniu paštu ir mes 

su tavimi susisieksime bei pateiksime daugiau informacijos apie tai kaip galėsi atsiimti savo prizą - langų 

plovimo skystį Sonax Havana Love tik už 1 centą! 

 

 

Akcijos sąlygos 

1. Akcijos organizatorius UAB „Inter Cars Lietuva“. 

2. Akcijos laikotarpis nuo 2022-09-01 iki 2022-10-31. 

3. Akcija galioja tik registruojantis automobilio remontui motointegrator.com svetainėje ir užpildant 

internetinę registracijos formą (online registracija). 

4. Teisę į prizą akcijos dalyvis įgauna tik gavęs autoserviso patvirtinimą elektroninio pašto adresu, 

nurodytu registracijos į autoservisą metu. 

5. Po vizito į autoservisą, akcijos dalyvis gaus papildomą laišką, kurį išsiųsime elektroninio pašto 

adresu, nurodytu registracijos į autoservisą metu. Laiške bus nurodytos prekybos vietos, esančios 

arčiausiai autoserviso į kurį buvo registruojamasi, ir kur bus galima atsiimti laimėtą prizą. 

6. Akcijos dalyvis pasirenka prekybos vietą kurioje norės atsiimti prizą, atsakydamas į gautą laišką.  

7. Netrukus, tuo pačiu elektroninio pašto adresu, bus išsiųstas užsakymo numeris, su kuriuo 

nurodytoje prekybos vietoje per 7 dienas bus galima atsiimti laimėtą prizą – Sonax Havana Love tik 

už 1 centą.  

8. Akcijos prizų kiekis ribotas. 

 

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. 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. 

5. UAB „Inter Cars Lietuva“ pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas arba nutraukti akciją iš anksto apie tai 
neįspėjusi dalyvių, informaciją apie pakeitimus patalpinusi interneto svetainėje www.intercars.lt. 

6. 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. 

7. Akcijos dalyviai neturi teisės viešinti arba tretiesiems asmenims perduoti bet kokio tipo informacijos 
apie akcijos taisykles, rezultatus, prizus, eigą, dalyvius ir (ar) organizatorius.  

https://motointegrator.com/lt/lt/autoservisai
https://eprekyba-lt.intercars.eu/produktai/G108VY-sonax-vasarinis-langu-apiplovimo-skystis-sonax-havana-love-5l
https://motointegrator.com/lt/lt/autoservisai


8. Dalyvavimas UAB „Inter Cars Lietuva“ organizuojamose akcijose reiškia, kad dalyviai sutinka su 
visomis jų taisyklėmis. 

9. Vartotojų asmens duomenys gauti registracijos metu arba papildomai nurodyti akcijos dalyvių, 
akcijos organizatoriui siekiant įvykdyti akcijos sąlygas, yra saugomi įstatymų numatyta tvarka. 
Asmens duomenų valdytojas yra Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Varšuva 801 80 20 20, 
sekretariat@intercars.eu. Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančias taisykles rasite ČIA. 

 

 

https://motointegrator.com/lt/lt/privatumo-politika

