Akcijos „Jokių palūkanų” taisyklės
2017 m. liepos 31 d.

1.

Dalyvaudamas akcijoje „Jokių palūkanų“ (toliau – Akcija) 10 fizinių asmenų turi galimybę laimėti Mokilizingas vartojimo
kredito palūkanų padengimą.
2. Akciją „Jokių palūkanų“ organizuoja UAB „Mokilizingas“, juridinio asmens kodas – 124926897, buveinės adresas – Lvovo
g. 25, Vilnius (toliau – Organizatorius).
3. Akcijoje dalyvauja visi fiziniai asmenys, Akcijos laikotarpiu sudarę su Organizatoriumi paskolos sutartis „PayPost“
skyriuose, sutikę dalyvauti šioje Akcijoje bei atitinkantys kitas šiose taisyklėse nurodytas sąlygas (toliau – Dalyvis). Akcijoje
neturi teisės dalyvauti: Organizatoriaus darbuotojai bei jų šeimos nariai; asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja šios Akcijos
organizavime ir vykdyme, bei jų šeimos nariai; asmenys, nesutinkantys dalyvauti Akcijoje ir (ar) su šiomis taisyklėmis ar
kuria nors jų dalimi.
4. Akcija vyksta nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).
5. Akcijos laimėtojų išaiškinimo tvarka:
5.1. Laimėtojai renkami pasibaigus Akcijos laikotarpiui iš visų Akcijos Dalyvių;
5.2. Laimėtojai nustatomi atsitiktinės atrankos būdu, visą procesą prižiūrint Organizatoriaus atstovams;
5.3. Laimėtojai yra nustatomi ir informuojami asmeniškai, telefono numeriais, nurodytais paskolos sutartyse, iki 2017 m.
rugsėjo 14 d. (imtinai). Dalyvis, sutartyje nurodęs neteisingą telefono numerį, ar dėl kitų priežasčių negalint jam pranešti
apie laimėjimą per 2 (dviejų) darbo dienų terminą po Akcijos laimėtojo atrankos, netenka teisės reikalauti laimėjimo ar
bet kokių su tuo susijusių nuostolių atlyginimo. Negalint pranešti laimėtojui apie jo laimėjimą, kaip nurodyta aukščiau, ir
(ar) atsisakius laimėjimo, pakartotinė atranka nebus atliekama.
6. Akcijos laimėjimo panaudojimo tvarka:
6.1. Akcijos laimėjimas yra teisė pasinaudoti 100% nuolaida paskolos palūkanų sumai. Tuo atveju, jeigu laimėtojui atsiranda
prievolė sumokėti mokesčius, juos privalo sumokėti pats laimėtojas. Laimėtojai neturi teisės reikalauti pakeisti laimėjimo
į kitą objektą (pinigus, daiktus, kitas teises ir pan.);
6.2. Laimėjimu asmuo turi teisę pasinaudoti tik vienos paskolos sutarties atžvilgiu (jei asmuo per Akcijos laikotarpį yra sudaręs
daugiau nei vieną sutartį, kuri atitinka Akcijos sąlygas).
7. Visus skundus, susijusius su Akcija, nagrinėja Organizatorius.
8. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Akcijos
pasibaigimo dienos, adresu – Lvovo g. 25, Vilnius.
9. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos.
10. Skundą padavusiam asmeniui nesutinkant su Organizatoriaus sprendimu dėl jo paduoto skundo arba Organizatoriui
neišnagrinėjus skundo per nustatytą terminą, skundą padavęs asmuo turi teisę kreiptis į kompetentingas valstybės
institucijas.
11. Vykdant Akciją, asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo nuostatų bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų.
12. Organizatorius turi teisę vienašališkai, be išankstinio perspėjimo, keisti šių taisyklių sąlygas. Apie tai Organizatorius privalo
viešai paskelbti tinklapyje www.mokilizingas.lt.
13. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių gynimo įstatymo ir kitų
galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali
priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamiesi taikytinais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis.
14. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių taisyklių pažeidimas ir (ar)
piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą
Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.mokilizingas.lt.

Turite klausimų? Susisiekite el. paštu info@mokilizingas.lt arba telefonu +370 700 55 888
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