1. Kampaņas nosaukums: Home3 garantētais atlaižu kupons.
2. Kampaņas piedāvājums: Pieslēdz pie BITE Home3 pakalpojumu un iegādājies kādu no piedāvājumā
esošajiem televizoriem nomaksā, un saņem garantētu dāvanu – 50 EUR atlaižu kuponu, ko
vari izmantot jebkurā BITE salonā.
3. Kampaņas periods: 15.11.2021.-05.12.2021.
4. Kupona saņemšana un izmantošanas noteikumi:
4.1. Kupona apraksts/veids:
4.1.1. Kupona vērtība ir 50 EUR (t.sk. PVN);
4.1.2. Kupons ir papīra formātā ar ietvertu unikālu kodu;
4.2. Kupona saņemšana un izsniegšanas kārtība:
4.2.1. kupons tiek piešķirts klientiem, kuriem izpildās visi zemāk norādītie nosacījumi:
4.2.1.1. klients laika periodā no š.g. 15.novembra - 05.decembrim klātienē vai attālināti ir noslēdzis ar
BITE jaunu līgumu par Home3 pakalpojuma satura pakas abonēšanu ar minimālo līguma termiņu
24 mēn. komplektā ar ierīci ar nomaksas termiņu 36 mēn.;
4.2.1.2. gadījumā, ja līgums par Home3 pakalpojuma satura pakas abonēšanu komplektā ar ierīci uz
nomaksu ir noslēgts attālināti, klients 14 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas nav izmantojis
atteikuma tiesības;
4.2.2. Kuponu BITE klientam, kas ir noslēdzis iepriekš minēto komplekta piedāvājuma līgumu norādītajā
laika periodā, nosūta pa pastu ierakstīta pasta sūtījuma veidā. Kuponu BITE klientam izsūta nākamajā
darba dienā, kas seko pēc dienas, kad ir pagājušas 14 dienas kopš līguma parakstīšanas. Šādā veidā
kuponu BITE izsniedz klientam neatkarīgi no veida, kādā līgums tika noslēgts (klātienē vai attālināti).
5. Kupona izmantošana:
5.1. kuponu var izmantot tikai kādā no BITE saloniem;
5.2. kuponu var izmantot tikai fiziska persona, kas var uzrādīt kuponu BITE salona darbiniekam;
5.3. kuponu var izmantot tikai vienā pirkumā un par vienu preci;
5.4. kuponu ir iespēja izmantot tikai iegādājoties kādu no BITE klāstā esošajām ierīcēm kādā no sekojošiem
veidiem:
5.4.1. kā atlaidi pērkot ierīci uzreiz par pilnu vērtību;
5.4.2. kā atlaidi iegādājoties ierīci nomaksā;
5.4.3. kā papildu atlaidi iegādājoties akcijas ierīci, ja tās akcijas cena (cena ar akcijas atlaidi) ir ne
mazāka par 100 EUR (t.sk. PVN)
5.5. Minimālā ierīces vērtība (t.sk. akcijas precēm), pie kādas klients var izmantot kuponu ir 100 EUR.
5.6.Kuponu nav iespēja izmantot, lai veiktu BITE izrakstīto rēķinu par BITE pakalpojumiem un nomaksā
iegādātajām precēm apmaksu.
6. Kupona derīguma termiņš: sākot no tā saņemšanas brīža līdz 2022.gada 28.februārim (ieskaitot).

