AKCIJAS NOTEIKUMI
1. Iepildot vismaz 30 litrus degvielas jebkurā AS “VIRŠI-A” pilna servisa degvielas uzpildes

stacijā (turpmāk VIRSI), laika posmā no 23.11.2020 līdz 30.12.2020, saņemsiet vienu
akcijas uzlīmi. Pēc Jūsu pieprasījuma VIRŠI izsniegs Jums uzlīmju kartīti. Ielīmējiet saņemto
uzlīmi kartītē. Par vienu degvielas uzpildi t.i. vienu degvielas uzpildes čeku tiek izsniegta
viena uzlīme, neatkarīgi no tā, cik daudz degvielas esat uzpildījis. Uzlīmes tiek izsniegtas
kopā ar čeku, tā izsniegšanas brīdī.
2. Sakrājot trīs uzlīmes, kartīti iespējams apmainīt pret 30% atlaides kuponu sekojošām SIA
“Brain Games” (turpmāk – Brain Games) spēlēm:
•

ICECOOL

•

KLASK

•

MYSTERIUM

•

PLANET

•

RORY’S STORY CUBES

•

SNOWMAN DICE

•

ŠURPU TURPU

3. Kupons ir derīgs 2.punktā minēto spēļu iegādei Brain Games internetveikalā www.brain-

games.lv, ievadot kodu pasūtījuma sadaļā, un šādos Brain Games veikalos, kuponu
uzrādot pie kases:
•

Kr. Barona ielā 55, Rīgā

•

Aspazijas bulvārī 24, Rīgā

•

T/C Rīga Plaza, Mūkusalas ielā 71, Rīgā

•

T/C Alfa, Brīvības gatvē 372, Rīgā

4. Ar vienu kuponu ir iespējams iegādāties vienu no 2.punktā minētajām spēlēm.
5. Kuponu atlaides nesummējas.
6. Uzlīmes tiek izsniegtas tikai pirkuma veikšanas brīdī. Par vēlāk uzrādītajiem čekiem
uzlīmes netiek izsniegtas.
7. Uzlīmes tiek izsniegtas gan fiziskām personām, gan juridiskām personām.
8. Uzlīmes nav iespējams apmainīt pret naudu.
9. Uzlīmes ir derīgas tikai tad, ja tās ir ielīmētas VIRŠI izsniegtajā akcijas kartītē. Citas formas
un izmēra kartītes nav derīgas.
10. Pārveidotas, kopētas, sabojātas un neatbilstošas uzlīmes un kartītes nav derīgas.
11. Katru kartīti ar sakrātajām uzlīmēm drīkst izmantot tikai 1 reizi.
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12. Akcijas norises laiks:
12.1. Uzlīmju izsniegšana notiek no 23.11.2020. līdz 30.12.2020..
12.2. Kartīšu apmaiņa pret Brain Games atlaižu kuponiem notiek no 23.11.2020. līdz
23.01.2021, jebkurā VIRŠI pilna servisa degvielas uzpildes stacijā.
13. Brain Games spēles nav iespējams iegādāties degvielas uzpildes stacijās VIRŠI.
14. Akcijā jebkurš dalībnieks var piedalīties atkārtoti.

Preces (t.i. 2.punktā minēto Brain Games spēļu) garantija:
•

Preces garantija ir 2 gadi. Garantijas dokuments ir pirkumu apliecinošs dokuments - kases
čeks. Lūdzam saglabāt pirkuma čeku visu garantijas laiku.

•

Ja 2 gadu laikā no preces iegādes brīža esat konstatējis defektu, vērsieties jebkurā Brain
Games veikalā, uzrādot pirkuma čeku. Prece tiks apmainīta pret jaunu vai tiks atgriezta
nauda. Preces apmaiņas vai naudas atgriešanas process var ilgt līdz pat mēnesim.

•

Preci bez defektiem nemaina un atpakaļ nepieņem.
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