ПРАВИЛА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ПОДАРОК
1. ВОВЕД
1.1. Овие Правила за добивање на подарок (во понатамошниот текст: Правила) ги содржат условите
под кои корисниците на кредит издаден од Диџитал Фајнанс Интернешнал ДООЕЛ Скопје ул.
Филип Втори Македонски бр.3, Скопје (ДФИ) ќе имаат право да добијат подарок во рамките на
кампањата “Форца Ви подарува” која ќе се реализира почнувајќи од 29.11.2017 година до исцрпување
на количините.
1.2. За да се квалификуваат за добивање на подарок, од корисниците на кредит издаден од ДФИ не
се бара да извршат никаква посредна или непосредна уплата на влог и добивањето на подарокот не
зависи од случајност или од некој иден неизвесен настан.
1.3. Условите кои треба ги исполнат корисниците на кредит издаден од ДФИ за да се стекнат со
правото да добијат еден од подароците на ДФИ - бесплатен билет за проекција на филм или мобилен
телефон LEAGOO Z3C 3G се дадени во продолжение на овие Правила за добивање на подарок.
2. ПОДАРОК - БЕСПЛАТЕН БИЛЕТ ЗА ПРОЕКЦИЈА НА ФИЛМ
2.1. За да се стекнат со правото да добијат на подарок Бесплатен билет за проекција на филм
во кино салите на Cineplexx во Скопје Сити Мол, корисниците на кредит издаден од ДФИ треба да ги
исполнат следниве услови:
-

-

до датумот на започнување на оваа кампања - 29.11.2017 година, најмногу еднаш биле
корисници на кредит од ДФИ и навремено ги подмириле сите обврски кои произлегуваат од
склучениот Договор за кредит (независно од износот на претходно користениот кредит);
во периодот од 29.11.2017 година до 10.01.2018 година повторно да аплицираат и да им биде
одобрен кредит во било кој износ од страна на ДФИ;
навремено да ги подмират сите обврски спрема ДФИ во согласност со условите и во рамките
на роковите предвидени со склучениот Договор за кредит помеѓу корисникот на кредит и
ДФИ.

2.2. Корисниците на кредит издаден од ДФИ кои нема навремено да ги исполнат своите обврски за
враќање на кредитот согласно склучениот Договор за кредит со ДФИ нема да имаат право да се
стекнат со подарокот - Бесплатен билет за проекција на филм во рамките на оваа кампања.
2.3. Бесплатниот билет за проекција на филм (2Д и 3Д) се однесува за било кој ден од неделата во
кино салите на кино Cineplexx во Скопје Сити Мол во периодот од 29.11.2017 година до 15.01.2018
година. По истекот на овој датум, билетите нема да можат да се искористат или заменат за друга цел.
2.4. Билетите ќе се подигнуваат од билетарата на Cineplexx, по предходно исполнување на условите
за добивање на подарокот и потврда на датумот за посета на кино проекција од страна на корисникот
на кредит најмалку 3 дена пред проекцијата.
2.5. Корисникот на кредит издаден од ДФИ ќе биде исконтактиран од вработените на ДФИ најдоцна
во рок од 2 дена сметано од денот кога Корисникот ги исполнил условите за добивање на подарокот,
со цел да се уредат датумот, времето за проекцијата на филмот која Корисникот има желба да ја
посети.
2.6. Билетите не можат да се искористат за предпремиери на филмови и за Опера и Балет.

3. ПОДАРОК - МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН LEAGOO Z3C 3G
3.1. За да се стекнат со правото да добијат на подарок Мобилен телефон LEAGOO Z3C 3G,
корисниците на кредит издаден од ДФИ треба да ги исполнат следниве услови:
-

-

до датумот на започнување на оваа кампања - 29.11.2017 година, најмалку два пати биле
корисници на кредит од ДФИ и навремено ги подмириле сите обврски кои произлегуваат од
склучените Договори за кредит (независно од износот на претходно користените кредити);
во периодот од 29.11.2017 година до 15.02.2018 година повторно да аплицираат и да им биде
одобрен кредит во износ од 12,000 (дванаесет илјади) денари од страна на ДФИ;
навремено да ги подмират сите обврски спрема ДФИ во согласност со условите и во рамките
на роковите предвидени со склучениот Договор за кредит во износ од 12,000 (дванаесет
илјади) денари склучен помеѓу корисникот на кредит и ДФИ.

3.2. Корисниците на кредит издаден од ДФИ кои нема навремено да ги исполнат своите обврски за
враќање на кредитот согласно склучениот Договор за кредит со ДФИ, нема да имаат право да се
стекнат со подарокот - мобилен телефон LEAGOO Z3C 3G во рамките на оваа кампања.
3.3. Подарокот - мобилен телефон се однесува на Мобилен телефон LEAGOO Z3C 3G Titanium Grey
4.5” или Мобилен телефон LEAGOO Z3C 3G Gold 4.5” (во зависност од што е расположливо).
3.4. Корисникот на кредит издаден од ДФИ ќе биде исконтактиран од вработените на ДФИ најдоцна
во рок од 2 дена сметано од денот кога Корисникот ги исполнил условите за добивање на подарокот,
со цел да се уреди времето и местото на примопредавање на подарокот.
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
4.1. ДФИ го задржува правото во секое време да изврши измена на овие Правила за добивање на
подарок. Евентуалната измена на овие Правила за добивање на подарок ќе се однесува само на
идните потенцијални корисници на кредит. За корисниците кои аплицирале за кредит пред датумот
на евентуалната измена на овие Правила за добивање на кредит, ќе се применат Правилата за
добивање на подарок кои биле важечки на денот на аплицирањето.

Диџитал Фајнанс Интернешнал ДООЕЛ Скопје
Скопје, 27.11.2017 година

