AD AKUMULATORU 5 GADU GARANTIJAS ĪPAŠĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI
2020. gada 25. februāris, Rīga
Šajā dokumentā ir izklāstīti īpašā piedāvājuma — AD akumulatoru 5 gadu pagarinātās garantijas —
noteikumi. Šo garantiju piedāvā SIA AD Baltic (turpmāk tekstā īpašais piedāvājums). Dokuments publicēts
2020. gada 25. februārim.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.
2.
3.
4.

Šo akciju organizē SIA AD Baltic.
Īpašais piedāvājums ir pieejams Latvijas teritorijā.
Īpašais piedāvājums ir spēkā no 2019. gada 5. decembra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Tas ir pieejams fiziskām personām, kuras akcijas laikā ir iegādājušās jaunu AD akumulatoru, lai uzstādītu un
izmantotu pasažieru automašīnās. Automašīnu drīkst izmantot tikai privātiem un personīgiem mērķiem, bet ne
komerciālām darbībām (turpmāk tekstā dalībnieki).
5. Īpašā piedāvājuma dalībnieki, kuri īpašā piedāvājuma periodā iegādājušies AD akumulatoru uzstādīšanai
privātā pasažieru automašīnā, ko neizmanto komerciālai darbībai, tāpat kā iepriekš saņems standarta 3 gadu
garantiju. Tomēr dalībniekiem ir iespēja bez maksas pagarināt garantijas periodu līdz 5 gadiem.
6. Lai saņemtu garantijas pagarinājumu, dalībniekam ir jāreģistrē savs AD akumulators un transportlīdzeklis, kur
šis AD akumulators tiks izmantots, aizpildot vienkāršu veidlapu www.adakumulatori.lv tīmekļa vietnē.
Reģistrēšanās ir atvērta visu akcijas periodu un līdz pat 2021. gada 31. janvārim. Reģistrācijas kavēšanās
gadījumā pagarinātā 5 gadu garantija netiks piemērota.
7. Sistēma pārbaudīs, vai iegādātais AD akumulators ir atbilstošs norādītajai automašīnai, un reģistrēs jebkurus
citus nozīmīgus datus, izsniedzot pircējam pagarinātās garantijas sertifikātu (PDF formātā), ko klients var
lejupielādēt no tīmekļa vietnes. Sertifikāts tiks arī nosūtīts pa e-pastu.
8. Pagarināta garantija ir tāda pati kā standarta garantija. Noteikumi ir tieši tādi paši — mainās tikai garantijas
ilgums. Garantijas pagarinājuma sertifikātā (PDF) ir pieejama visa informācija par pagarināto garantiju — tās
termiņu, vieglo automašīnu, uz kuru attiecas šī garantija, noteikumiem, kā arī citu informāciju.
9. Vispārēja informācija par īpašo piedāvājumu tiks publicēta tīmekļa vietnē www.adakumulatori.lv.
10. Informāciju par īpašo piedāvājumu var saņemt, zvanot pa tālruni +371 676 06000 (darba dienās no 8:00 līdz
17:00) vai rakstot uz palidziba@adbaltic.lv
11. SIA AD Baltic patur tiesības mainīt šī īpašā piedāvājuma noteikumus, paziņojot par izmaiņām trīs dienas
iepriekš tādā pašā veidā, kā tika publicēti šie noteikumi.
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