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Akcijos taisyklės
• Akcija vyksta visose prekybos tinklo MAXIMA parduotuvėse 2022 m. kovo 15 d. – 2022 m. birželio 6 d.
• Pirkdami prekių už 10 Eur, kasoje gausite 1 akcijos lipduką, 2 lipdukus – už išleistus 20 Eur ir t. t. Lipdukai gali būti atsiimami tik to paties
apsipirkimo metu.
• Surinkę 10 lipdukų, pasirinktą akcijos prekę galėsite įsigyti su nuolaida iki 69 %.
• Suklijuokite surinktus lipdukus į specialią akcijos skrajutę, kurią rasite parduotuvės kasose arba interneto svetainėje www.maxima.lt.
• 2022 m. kovo 15 d. – 2022 m. birželio 6 d. kasoje pateikite akcijos skrajutę su suklijuotu reikiamu lipdukų kiekiu ir įsigykite pasirinktą
akcijos prekę su nuolaida iki 69 %.
• MAXIMA turi teisę nepriimti skrajučių su surinktais lipdukais ir neparduoti akcijos prekių, jei įtariamas sukčiavimas ir (ar) kitoks
nesąžiningas elgesys.
• Parduotuvėse MAXIMA pateikę AČIŪ kortelę, galėsite su nuolaida įsigyti šias akcijos prekes: kokteilinę ir rankinį trintuvą.
• 2022 m. kovo 15 d. – 2022 m. birželio 6 d. akcijos prekių galite įsigyti ir už įprastą kainą.
• Akcijos prekių kiekis ribotas.
• Į bendrą išleistą sumą neįskaičiuojami ir akcijos lipdukai nesuteikiami už tabako gaminių, alkoholinių gėrimų, pradinio maitinimo ir
specializuotų kūdikių mišinių, MAXIMOS dovanų kortelių ar čekių, loterijos bilietų, trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų (išankstinio
mokėjimo kortelių papildymo, sąskaitų apmokėjimo, elektroninių bilietų, superkamos ir (ar) keičiamos taros ir t. t.) mokėtinas sumas bei
MAXIMOS pinigus.
• Skrajutes su surinktais lipdukais panaudoti galima tik vieną kartą. Lipdukai į grynuosius pinigus nekeičiami.
• Ankstesnių MAXIMOS akcijų lipdukai negalioja.
• MAXIMA turi teisę keisti ar nutraukti akciją bet kuriuo metu. Prekių aprašymai pateikiami pagal gamintojo pateiktą informaciją.
• Akcijos dalyviai iki 2022 m. birželio 6 d. turi teisę teikti skundus dėl akcijos eigos. Skundus galima teikti akcijos organizatoriui raštu,
adresu Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, arba el. paštu info@maxima.lt. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir atsakymas pareiškėjui
pateiktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
• Daugiau informacijos www.maxima.lt. Nemokama MAXIMOS infolinija 8 800 20 050, I–VII 8–22 val., el. paštas klientai@maxima.lt.

