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Naujas stogas tiesiai 
� naujus namus!

* Kraigo-karnizo �erpes, paklot�, mastik� ir kt. b�tinas med�iagas.

Perkant 200 ir daugiau kv. m. 
bitumini� �erpi� TECHNONICOL 
bei komplektuojan�ias med�iagas*,

PRISTATYMAS TIESIAI � OBJEKT� 
NEMOKAMAS!

Akcija galioja perkant TOP, ULTRA arba CLASSIC serijos �erpes. Pristatymas � per 3�5 darbo dienas.



Nemokamas TECHNONICOL SHINGLAS 
stogo dangos komplekto pristatymas

Akcijos taisykl�s: 

1. Akcijos organizatorius � UAB �Mida LT�; 

2. Akcijos trukm� � nuo 2018 04 01 
iki 2018 09 30;

3. Akcijos prizas � TECHNONICOL SHINGLAS 
stogo dangos komplekto pristatymas tiesiai 
� objekt� be jokio papildomo mokes�io.

4. Akcijos dalyviais tampa pirk�jai, �sigij� 200 
ir daugiau kv. m. TECHNONICOL bitumini� 
�erpi� dangos ir b�tin� komplektuojam�j� 
med�iag�. 

5. Akcijoje dalyvauja �ios bitumini� �erpi� 
kolekcijos: CONTINENT, WESTERN, JAZZ, 
COUNTRY, RANCHO, ULTRA, CLASSIC. 

6. Stogo dangos komplektuojamosios 
med�iagos: 
� Papildoma hidroizoliacija (MIDA SELF; 
UNDERLAY PRO 500; UNDERLAY BASE 1500); 
� Kraigo-karnizo �erp�s.
� Ventiliaciniai elementai.
� Mastika TECHNONICOL Nr. 23 (Fikser)
� Vinys SHINGLAS.

Akcijos eiga: 

1. Klientui, �sigijusiam 200 ir daugiau kv. m. 
TECHNONICOL bitumini� �erpi� dangos 
ir visas b�tinas komplektuojam�sias 
med�iagas i� UAB �Mida LT� prekybos 
partnerio, stogo dangos komplektas bus 
pristatomas tiesiai � objekt� be joki� 
papildom� perkrovim� ir mokes�i�.

2. Stogo dangos komplekto pristatymo 
terminas 3�5 darbo dienos nuo u�sakymo 
patvirtinimo dienos.

Bendrosios UAB �Mida LT� 
organizuojam� akcij� taisykl�s 

1. UAB �Mida LT� organizuojamose akcijose 
negali dalyvauti �mon�s UAB �Mida LT� 
darbuotojai ir (ar) j� �eim� nariai, 
UAB �Mida LT� produkcij� platinan�i� �moni� 
savininkai, darbuotojai ir (ar) j� �eim� nariai, 
�mon�s, kuri� savininkai ir (ar) bendratur�iai yra 
UAB �Mida LT� produkcij� platinan�i� �moni� 
savininkai, darbuotojai ir (ar) j� �eim� nariai.

2. UAB �Mida LT� vykdomos akcijos galioja 
Lietuvos ir Latvijos Respublik� teritorijose, 
o dalyvauti joje gali tik Lietuvos ir Latvijos 
Respublikos pilie�iai. 

3. Akcijos laikotarpiu �sigytoms prek�ms 
galioja specialios gr��inimo s�lygos � gr��inti 
galima tik prekes, neatitinkan�ias technini� 
speci�kacij� reikalavimams.

4. Akcij� prizai � pinigus arba kitus prizus 
nekei�iami. 

5. Jei akcijos prizas d�l tam tikr� prie�as�i� 
yra apmokestinamas kokiais nors mokes�iais, 
UAB �Mida LT� tai �vertina ir sumoka, 
o laim�tojo duomenis pateikia tuos mokes�ius 
kontroliuojan�ioms institucijoms.

6. UAB �Mida LT� pasilieka teis� keisti akcijos 
s�lygas arba nutraukti akcij� i� anksto apie tai 
ne�sp�jusi dalyvi�, bet informacij� apie tai 
atsi�sdama elektroniniu pa�tu. 

7. Akcijos organizatoriai turi teis� viena�ali�kai 
ir bet kuriuo metu pa�alinti bet kur� akcijos 
dalyv�, jeigu b�t� u��ksuotas kuris nors �i� 
taisykli� pa�eidimas ir (ar) piktnaud�iavimas 
jomis. 

8. Dalyvavimas UAB �Mida LT� organizuoja-
mose akcijose rei�kia, kad dalyviai sutinka 
su visomis j� taisykl�mis. 

9. Visa informacija apie UAB �Mida LT� 
vykdomas akcijas yra skelbiama UAB �Mida LT� 
interneto tinklapyje www.mida.lt bei tinklapyje 
www.shinglas.com.

10. I�kilus klausimams, kreiptis adresu 
directservice@mida.lt arba telefonu 
+370 677 66761. 

J�s� statyb� partneris UAB �MIDA LT�


