McDonald‘s® kampanijos „Ilgiausias McDrive™“ taisyklės
1. „Ilgiausias McDrive™“ yra McDonald’s® kampanija (toliau vadinama „kampanija“), kuri
vykdoma nuo 2022-09-23 iki 2022-12-31 Lietuvos teritorijoje, kurią organizuoja UAB „Premier
Restaurants“, registracijos numeris 111537012 (toliau vadinami McDonald‘s®).
2. Šios taisyklės galioja tik šiai kampanijai. Visi McDonald‘s® priimti sprendimai yra galutiniai ir
galiojantys visiems kampanijos dalyviams.
3. McDonald‘s® turi išimtinę teisę sustabdyti, nutraukti arba atšaukti kampaniją.
4. Kampanijos metu lankytojas turi atvykti į laikiną McDrive™ (Ilgiausią „McDrive“) užsakymo
vietą, esančią Šiaulių arenos automobilių stovėjimo aikštelę, adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai.
5. Užsakymo ir jo įvykdymo sąlygos:
a. Pirmi, bet kurią kampanijos dieną, atvykę 50 automobilių galės išsirinkti iš žemiau
išvardintų produktų didelį kompleksą ir desertą nemokamai.
b. Penkiasdešimt pirmam ir vėlesniems automobilių užsakymams bus suteikiama 50
proc. nuolaida nuo užsakymo sumos.
c. Didelį kompleksą galima sudaryti ir išsirinkti iš šių produktų:
a. Mėsainis:
1. Big Mac® didysis sumuštinis;
2. Dvigubas mėsainis su sūriu;
3. McRoyal®;
4. McChicken™ vištienos sumuštinis;
5. Filet-o-Fish™ žuvainis;
b. Bulvytės:
1. Skrudintos bulvytės, didelė porcija;
c. Pasirinktas gėrimas (500 ml):
1. Coca-Cola®;
2. Coca-Cola Zero®;
3. Sprite®;
4. Fanta®;
5. Lipton® šalta arbata;
6. Natūralus mineralinis vanduo „Neptūnas“ gazuotas/negazuotas
d. Happy Meal™ rinkinys:
1. Pagrindinis patiekalas:
a. Mėsainis;
b. Mėsainis su sūriu;
c. Chicken McNuggets™ 4 vnt.;
2. Garnyras:
a. Obuolių skiltelės;
b. Morkų lazdelės;
c. Skrudintos bulvytės.
3. Gėrimas:
a. Natūralus mineralinis vanduo (500 ml);
b. Gazuotas mineralinis vanduo (500 ml);
c. Cappy® obuolių sultys (250 ml);
d. Cappy® apelsinų sultys (250 ml);
e. Lipton® persikų skonio šalta arbata (250 ml);
f. Pienas „Rasens“ (200 ml);
g. Braškių skonio pieno gėrimas „Rasens“ (200 ml);

6.

7.
8.
9.

h. Coca-Cola® (250 ml);
i. Coca-Cola Zero® (250 ml);
j. Sprite® (250 ml);
k. Fanta® (250 ml);
4. Žaisliukas (pasirenkamas atsiėmimo restorane).
b. Desertą galima rinktis iš:
a. Obuolių pyragėlis;
b. Aviečių – persikų pyragėlis;
c. McSundae™ ledai su braškių užpilu;
d. McSundae™ ledai su šokoladu;
e. McSundae™ ledai su karamele.
d. Kiekvienas asmuo, esantis automobilyje, gali užsisakyti po pasirinktą didelį kompleksą
ir desertą, tačiau vienam automobiliui gali būti suteikiami ne daugiau kaip 5 užsakymo
kuponai.
e. Kampanijos laikotarpis tęsiasi nuo rugsėjo 23 d. iki lapkričio 13 d.
f. „Ilgiausio McDrive“ darbo dienos ir darbo laikas:
a. Rugsėjo 23-25 d. 10:00-20:00
g. Atsiimti užsakymą galima bet kuriame kitame McDonald‘s® McDrive™. Galimos
atsiėmimo vietos:
1. Kareivių g. 15, Vilniuje;
2. Ukmergės g. 229, Vilniuje;
3. Pilaitės pr. 18, Vilniuje;
4. Maksimiškių g. 4 , Vilniuje;
5. Vikingų g. 3, Vilniuje;
6. Seinų g. 3, Vilniuje;
7. Vikingų gatvė 3, Vilniuje;
8. Gedimino pr. 15, Vilniuje;
9. Ozo g. 25, Vilniuje;
10. Karaliaus Mindaugo pr. 18, Kaune;
11. Savanorių pr. 321A, Kaune;
12. Pramonės pr. 8B, Kaune;
13. Islandijos pl. 30B, Kaune;
14. Taikos pr. 61C, Klaipėdoje;
15. Kauno g. 28, Marijampolėje.
b. Užsakymo kuponas galioja 7 paras nuo užsakymo pateikimo.
c. Atsiėmimo metu būtina pateikti originalų užsakymo kuponą kasininkui.
Bet kuris iš šių veiksmų gali diskvalifikuoti kampanijos dalyvį:
a. Bandymas sukčiauti, sufalsifikuoti užsakymo kvitą.
b. Atvykimas ne su transporto priemone (pėsčiomis).
c. McDonald‘s® turi išimtinę teisę nustatyti ar dalyvis pažeidė kampanijos taisykles ir ar
dėl to yra diskvalifikuojamas iš kampanijos. Įrodinėjimo pareiga tenka dalyviui.
Šioms kampanijos taisyklėms ir bet kokiems dėl kampanijos kilusiems ginčams yra taikomi
Lietuvos Respublikos įstatymai.
Daugiau informacijos apie privatumo pavirtinimą: www.mcd.lt/privatumo-patvirtinimas
Visi atsiliepimai apie kampaniją turi būti siunčiami raštu „HO Premier Restaurants Estonia,
Latvia & Lithuania“, adresu Duntes street 6, room 514 (5th floor), Riga, LV-1013, Latvia arba
el. paštu info@lt.mcd.com.

