„AD“ AKUMULIATORIŲ 5 METŲ GARANTIJOS AKCIJOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
Vilnius, 2021-02-22
Šiuo dokumentu nustatomos „AD Baltic“ vykdomos prekių ženklo AD akumuliatorių 5 metų pratęstosios
garantijos akcijos (toliau – Akcija) sąlygos ir taisyklės. Dokumentas paskelbtas 2021-02-22.
BENDROSIOS NUOSTATOS
Akciją organizuoja UAB „AD Baltic“.
Akcija vyksta Lietuvos teritorijoje.
Akcija vyksta nuo 2019 m. gruodžio 5 d. iki 2022 m. vasario 28 d.
Akcijoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, akcijos laikotarpiu įsigiję naują AD akumuliatorių, kuris bus
įmontuotas ir naudojamas lengvajame automobilyje. Šis automobilis turi būti naudojamas tik privačioms
asmeninėms reikmėms, jis negali būti naudojamas jokiai komercinei veiklai (toliau – Dalyviai).
5. Akcijos Dalyviai akcijos laikotarpiu įsigiję naują AD akumuliatorių ir jį įmontavę į savo privatų lengvąjį
automobilį, skirtą naudoti nekomercinei veiklai, kaip ir anksčiau, gauna standartinę 3 metų garantiją, tačiau
dar gali nemokamai gauti pratęstąją garantiją iki 5 metų.
6. Norėdami gauti pratęstąją garantiją, Dalyviai privalo užregistruoti savo naujojo AD akumuliatoriaus ir savo
automobilio (kuriame naudos šį AD akumuliatorių) duomenis, užpildydami paprastą anketą interneto
svetainėje www.adakumuliatoriai.lt. Registracija galima visą kampanijos laikotarpį ir jai pasibaigus – ne
vėliau kaip iki 2021 m. sausio 31 d. Pavėlavus užsiregistruoti, pratęstoji 5 metų garantija nebus taikoma.
7. Sistema patikrins, ar įsigytas AD akumuliatorius tinka nurodytam automobiliui, užregistruos kitus svarbius
duomenis ir pirkėjui išduos pratęstosios garantijos sertifikatą (PDF formatu), kurį klientas galės atsisiųsti iš
svetainės ir dar papildomai gaus el. paštu.
8. Pratęstoji garantija yra tokia pat garantija, kaip ir standartinė. Sąlygos vienodos, skirsis tik galiojimo terminas.
Visa informacija apie pratęstąją garantiją, jos galiojimo laikotarpį, automobilį, kuriame naudojant
akumuliatorių galios ši garantija, sąlygos ir taisyklės bei kita informacija pateikiama pratęstosios garantijos
sertifikate (PDF).
9. Bendroji informacija apie Akciją bus skelbiama interneto svetainėje www.adakumuliatoriai.lt.
10. Informacijos apie Akciją klientas taip pat gali gauti telefonu 8 700 22898 (I–V, 8.00–17.00) arba el. paštu
pagalba@adbaltic.lt.
11. UAB „AD Baltic“ turi teisę pakeisti šios Akcijos sąlygas ir taisykles, apie pakeitimus paskelbusi ne vėliau
kaip prieš 3 dienas tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisyklės.
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