Akcija
„Tiesiog saugu“
Bendrosios
Bendrosios sąlygos
sąlygos
Akciją
Akciją „Tiesiog
„Tiesiog saugu“
saugu“ (toliau
(toliau –– akcija)
akcija) organizuoja
organizuoja „Eaton
„Eaton Electric
Electric SIA,
SIA, įmonės
įmonės
registracijos
registracijos numeris
numeris 40103172385,
40103172385, juridinis
juridinis adresas
adresas Zemitana
Zemitana iela
iela 2b,
2b, Riga,
Riga, Latvija
Latvija
(toliau
–
„Eaton“).
(toliau – „Eaton“).
Akcijos
Akcijos partneriai
partneriai yra
yra UAB
UAB „SLO
„SLO Lithuania“,
Lithuania“, įmonės
įmonės kodas
kodas 111748081,
111748081, adresas
adresas
Vilkpėdės
Vilkpėdės g.
g. 4,
4, LT-03151,
LT-03151, Vilnius,
Vilnius, UAB
UAB „Elektrobalt“,
„Elektrobalt“, įmonės
įmonės kodas
kodas 110681523,
110681523,
adresas
adresas Liepkalnio
Liepkalnio g.
g. 85,
85, LT
LT 02120,
02120, Vilnius,
Vilnius, irir UAB
UAB „Elstila“,
„Elstila“, įmonės
įmonės kodas
kodas
134311048,
134311048, adresas
adresas Jonavos
Jonavos g.
g. 62a,
62a, LT-44192,
LT-44192, Kaunas.
Kaunas.
Akcijos
Akcijos laikotarpis
laikotarpis –– nuo
nuo 2018
2018 m.
m. spalio
spalio 11 d.
d. iki
iki lapkričio
lapkričio 30
30 d.
d.
ĮĮ akciją
akciją įtraukti
įtraukti visi
visi „Eaton“
„Eaton“ avarinio
avarinio apšvietimo
apšvietimo gaminiai
gaminiai irir priedai,
priedai, kuriais
kuriais prekiauja
prekiauja
akcijos
akcijos partneriai.
partneriai.
Akcijos
Akcijos dalyviai
dalyviai
Akcijos
Akcijos dalyviai
dalyviai yra
yra „Eaton“
„Eaton“ avarinio
avarinio apšvietimo
apšvietimo gaminių
gaminių irir priedų,
priedų, kuriais
kuriais prekiauja
prekiauja
„Eaton“
„Eaton“ partneriai,
partneriai, pirkėjai.
pirkėjai.
„Eaton“
ir
įmonių
partnerių
darbuotojai
negali
dalyvauti
akcijoje.
„Eaton“ ir įmonių partnerių darbuotojai negali dalyvauti akcijoje.
Akcijos
Akcijos premijos
premijos
Per
Per akcijos
akcijos laikotarpį
laikotarpį dalyviai
dalyviai turi
turi surinkti
surinkti bendrą
bendrą įsigytų
įsigytų Eaton“
Eaton“ avarinio
avarinio
apšvietimo
gaminių
ir
priedų
apyvartos
apšvietimo gaminių ir priedų apyvartos sumą.
sumą.
Akcijos
Akcijos premijos
premijos už
už atitinkamą
atitinkamą apyvartos
apyvartos sumą
sumą yra
yra šios:
šios:
*50
*50 EUR
EUR „Cirkle
„Cirkle K“
K“ kuponas
kuponas gėrimams
gėrimams irir kepiniams
kepiniams
*350
*350 EUR
EUR Darbo
Darbo pirštinės
pirštinės „Mechanix“
„Mechanix“
Apyvartos
Apyvartos suma
suma yra
yra be
be PVM.
PVM.
Baigiamosios
Baigiamosios sąlygos
sąlygos
„Eaton“
„Eaton“ prisiima
prisiima atsakomybę
atsakomybę už
už bet
bet kokių
kokių asmens
asmens irir kitų
kitų duomenų,
duomenų, susijusių
susijusių su
su šia
šia
akcija,
gavimą
ir
atitinkamą
jų
saugojimą.
akcija, gavimą ir atitinkamą jų saugojimą.
Bet
Bet kokie
kokie „Eaton“,
„Eaton“, akcijos
akcijos dalyvių
dalyvių irir partnerių
partnerių nesutarimai
nesutarimai sprendžiami
sprendžiami derybomis.
derybomis.
„Eaton“
„Eaton“ įsipareigoja
įsipareigoja padengti
padengti visas
visas su
su tuo
tuo susijusias
susijusias išlaidas.
išlaidas.
Kiekvienas
Kiekvienas akcijos
akcijos dalyvis
dalyvis gali
gali susipažinti
susipažinti su
su akcijos
akcijos taisyklėmis
taisyklėmis interneto
interneto
svetainėje
svetainėje www.eaton.lt
www.eaton.lt irir www.elektrobalt.lt,
www.elektrobalt.lt, www.elstila.lt,
www.elstila.lt, www.slo.lt.
www.slo.lt.

www.eaton.lt

