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KL. KOKIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS YRA EUROPOS „MONAT MOTOR CLUB“ DALIS?
ATS. Reikalavimus atitinkantys „Market Partners“ Lietuvoje gali pasirinkti bet kurį „Jaguar“ arba „Range Rover“ 
modelį, jeigu jisai yra baltos spalvos ir ne senesnis nei penkių metų. Galima įsigyti pirkimo arba nuomos būdu. 

KL. KAIP GALIU PATEKTI Į „MONAT MOTOR CLUB“? 
ATS. „MONAT Market Partner“ privalo išlaikyti mokama kaip „Market Mentor“ rangą šešis iš eilės einančius 
mėnesius, kad galėtų gauti „MONAT Motor Club“ premiją už baltąjį „Jaguar“ arba „Range Rover“ ir jūsų „MONAT 
Market Partner“ paskyra turi būti geros būklės. Atitikus reikalavimus, „MONAT Market Mentor“ privalo išlaikyti šį ar 
aukštesnį rangą kiekvieną mėnesį, kad galėtų gauti mėnesinę „MONAT Motor Club“ premiją.

KL. AR MĖNUO, KUOMET PASIEKIU „MARKET MENTOR“, ĮSISKAIČIUOJA Į ŠEŠERIŲ MĖNESIŲ 
LAIKOTARPĮ? 
ATS. Taip. Pasiekus „Market Mentor“ rangą pirmą kartą bus laikomas pirmuoju mėnesiu. Kai pasieksite „Market 
Mentor“ rangą, išlaikykite šį mokama kaip rangą penkis arba daugiau mėnesius nepertraukiamai. Pavyzdžiui, jeigu 
„Market Mentor“ rangą pirmą kartą pasiekiate sausį, šį „mokama kaip“ „Market Mentor“ rangą privalote išlaikyti 
nuo vasario mėnesio iki birželio mėnesio, kad įvykdytumėte reikalavimus ir gautumėte pirmąją išmoką liepos mėn.. 
Šiame etape atitiksite visų 6 mėnesių reikalavimus vienu žingsniu ir galėsite sukaupti užstatą automobiliui!

KL. KOKIUS APDOVANOJIMUS SIŪLO „MOTOR CLUB“?
ATS. „MONAT“ atsiųs vienkartinę 3 750 € premiją, kuri bus įtraukta į jūsų savaitinius komisinius pasibaigus 
registracijai.

Kaip dalį savo mėnesinių komisinių pajamų ir nuo registracijos mėnesio, mes įtrauksime „Motor Club“ premiją, 
pagrįstą jūsų apmokamu rangu. Premijos sumos nurodytos toliau pateiktoje diagramoje:

KL. AR GALIU STEBĖTI SAVO KELIĄ LINK EUROPOS „MONAT MOTOR CLUB“?
ATS. Taip, „Market Partner“ gali patekti į „MONAT Motor Club“, kai tampa ir jam (jai) yra mokama kaip „Managing 
Market Mentor“.   Šiame etape atitiksite visų 6 mėnesių reikalavimus vienu žingsniu ir galėsite sukaupti užstatą 
automobiliui! Tai yra 3 750 €!

KL. KAS ATSITIKS, JEI PENKIS MĖNESIUS IŠ EILĖS TURĖSIU „MOKAMA KAIP“ RANGĄ IR PRALEISIU 
ŠEŠTĄJĮ? 
ATS. Jūsų kvalifikacinis laikotarpis nutrūks ir turėsite pradėti naująjį šešių mėnesių kvalifikacinį laikotarpį (pastaba: 
tai galioja tik per pradinį klubo kvalifikacinį laikotarpį).

KL. ŽINAU, KAD ĮVYKDYSIU KVALIFIKACINĮ LAIKOTARPĮ IR JAU RADAU PANAUDOTĄ AUTOMOBILIO 
MODELĮ, KURIO NORĖČIAU. AR GALIU JĮ GAUTI PRIEŠ PASIBAIGIANT KVALIFIKACINIAM ŠEŠERIŲ 
MĖNESIŲ LAIKOTARPIUI IR, AR „MONAT“ GALI MAN IŠMOKĖTI PRIKLAUSANČIĄ „MOTOR CLUB“ PREMIJĄ, 
KAI JAU TURĖSIU TEISĘ JĄ GAUTI? 
ATS. „MONAT“ griežtai rekomenduoja neįsigyti automobilio (pirkimo ir nuomos būdu, naujo arba panaudoto 
automobilio), kol nesulauksite pakvietimo prisijungti prie „MONAT Motor Club“. Nusipirkdami arba įsigydami 
nuomos būdu automobilį prieš įvykdant kvalifikacinį laikotarpį, Jūs rizikuojate asmeniškai, taip pat turėsite prisiimti 
finansinius įsipareigojimus.

KL. KAS ATSITIKTŲ, JEIGU AŠ NEPAGEIDAUJU ĮSIGYTI AUTOMOBILIO IŠ KARTO ĮVYKDĘS 
KVALIFIKACINIUS REIKALAVIMUS?
ATS. Jeigu įvykdėte šešerių mėnesių kvalifikacinį laikotarpį arba pasiekėte mokama kaip „Managing Market 
Mentor“ rangą ir nusprendėte, kad nenorite įsigyti automobilio per pirmąjį mėnesį, kuomet tam turite teisę, 
privalote atitikti reikalavimus (t. y. mokama kaip „Market Mentor“ arba pasiekti aukštesnį lygį) tą mėnesį, kurį 
pateiksite dokumentus.
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KL. AR GALIU ĮSIGYTI AUTOMOBILĮ PER PIRMĄJĮ MĖNESĮ SĖKMINGAI ĮVYKDŽIUS KVALIFIKACINĮ 
LAIKOTARPĮ?
ATS. Ne. Bendrai tariant, „Market Partner“ neturėtų tikėtis įsigyti automobilio anksčiau nei gaus pakvietimą 
prisijungti prie „MONAT Motor Club“, t. y. po šešerių mėnesių kvalifikacinio laikotarpio arba „Fast Track“. „MONAT“ 
išsiunčia pakvietimus prisijungti prie „Motor Club“ kitą darbo dieną, kai išmokami mėnesiniai komisiniai.  Taip 
„MONAT“ gali patikrinti Jūsų atitikimą reikalavimams ir peržiūrėti nuomos arba pirkimo dokumentus. 

KL. KODĖL NEGALITE UŽSKAITYTI PENKIŲ MĖNESIŲ IR SUTEIKTI MAN LENGVATINĮ LAIKOTARPĮ? 
ATS. Mes norime Jus apsaugoti nuo transporto priemonės įsigijimo / finansinių įsipareigojimų, jeigu Jūs 
dar nesate pasirengę išlaikyti savo rango, dėl to reikalaujame šešerių mėnesių nuoseklumo. „MONAT“ labai 
rekomenduoja, kad priimdami sprendimą sudaryti nuomos sutartį arba prieš įsigydami transporto priemonę 
būtumėte tam pasirengę finansiškai. Kartu su mėnesinėmis nuomos įmokomis arba paskolos įmokomis taip pat 
patirsite ir kitų išlaidų, susijusių su šiuo pirkiniu. Tai apima, bet neapsiriboja, registracijos, licencijavimo, draudimo, 
patikros ir priežiūros kaštus. Norime, kad Jūs būtumėte šioms išlaidoms pasiruošę finansiškai, prieš pradedant 
dalyvauti šioje programoje. Be to, kai pasieksite mokama kaip „Managing Market Mentor“ rangą, o Jūsų žemesnioji 
linija generuos 60 000, tikime, kad kas mėnesį galėsite palaikyti „Market Mentor“ 30 000 dydį.

KL. AR TURIU PIRKTI NAUJĄ AUTOMOBILĮ? 
ATS. Ne, Jūs neprivalote pirkti arba nuomoti naujo automobilio. Automobilio pirkimas arba nuoma yra Jūsų 
asmeninis sprendimas, bet automobilis, kurį planuojate įsigyti arba išsinuomoti neturi būti senesnis nei 5-ių metų. 
Prieš priimdami galutinį sprendimą dėl „Jaguar“ arba „Range Rover“ pirkimo, privalote susipažinti su programos 
informacija. Prieš pasirašydami ir grąžindami sutikimo formą, prašome atidžiai perskaityti ir susipažinti su 
programos gairėmis. Šią formą būtina pasirašyti prieš pradedant dalyvauti programoje. 

KL. AR GALIU ĮSIGYTI AUTOMOBILĮ NUOMOS BŪDU?
ATS. Taip, galite įsigyti automobilį nuomos būdu. Prieš priimdami galutinį sprendimą dėl „Jaguar“ arba „Range 
Rover“ pirkimo, privalote susipažinti su programos informacija. Jūs neprivalote įsigyti nuomos būdu ar jį nusipirkti. 
Prieš pasirašydami ir grąžindami sutikimo formą, prašome atidžiai perskaityti ir susipažinti su programos gairėmis. 
Šią formą būtina pasirašyti prieš pradedant dalyvauti programoje. 

KL. AR GALI BŪTI UŽSKAITOMA JAU TURIMA NUOMA? 
ATS. Ne, „MONAT Motor Club“ premija negali būti panaudota turimai nuomai ar įsigytam automobiliui.  

KL. KIEK ILGAI GALIU GAUTI „MONAT MOTOR CLUB“ PREMIJAS?
ATS. 
Naujų registracijų metu jūsų narystės „MONAT Motor Club“ terminas sutampa su pirkimo ar nuomos sutarties 
galiojimo trukme. Jei transporto priemonė perkama iš karto (be paskolos sutarties), jūsų narystės „MONAT Motor 
Club“ terminas bus 48 mėnesiai.

Jei esate „MONAT Motor Club“ narys ir nuspręsite refinansuoti savo transporto priemonę, „MONAT Motor Club“ 
atitiks jūsų naujosios sutarties terminą.

Pasibaigus nuomos ar pirkimo sutarčiai, galite ir toliau priklausyti „Motor Club“, įsigydami arba išsinuomodami kitą 
transporto priemonę ir pateikdami ją „MONAT“, kol „Motor Club“ programa tebėra prieinama ir laikantis tuo metu 
galiojančiomis programos sąlygomis ir nuostatomis.

KL. KAS ATSITIKS, JEIGU NEIŠSAUGOSIU „MOKAMA KAIP“ RANGO PO PRISIJUNGIMO PRIE „MONAT 
MOTOR CLUB“ PROGRAMOS?
ATS. Jeigu anksčiau reikalavimus atitikęs „Market Partner“ nepasieks „mokama kaip“ „Market Mentor“ arba 
„Managing Market Mentor“ rango, kai pradės gauti „MONAT Motor Club“ premijas, įmonė išmokės vieną 625 
€ premiją už vieną lengvatinį mėnesį. Kiekvienas „Market Partner“ turi teisę į du lengvatinius mėnesius per 
kalendorinius metus. Tokiais mėnesiais negalima pasinaudoti du mėnesius iš eilės. Kad galėtumėte dar kartą 
pasinaudoti lengvatiniu mėnesiu, „Market Partner“ turi atstatyti mokama kaip „Market Mentor“ arba aukštesnį 
rangą. „Market Partners“, gaunantys 825 € per mėnesį („Associate Executive Directors“ ir „Executive Directors“), 
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kurie nukrenta žemiau „mokama kaip“ „Associate Executive Director“, iki „Market Mentor“ arba „Managing 
Mentor“, jiems bus mokama 625 €. Jeigu minėtieji nukrenta iki „mokama kaip“ „Market Mentor“ rango, jie galės 
pasinaudoti ta pačia lengvatos galimybe, kuri yra paminėta pirmiau (du kartus per kalendorinius metus, ne iš eilės). 
„Market Partners“, gaunantys 1 075 € per mėnesį („Senior Executive Directors“), kurie nukrenta žemiau „mokama 
kaip“ „Senior Executive Director“, iki mokama kaip „Executive Director“ arba „Associate Executive Director“, 
jiems bus mokama 825 €. Jeigu nukrenta žemiau „mokama kaip“ „Associate Executive Director“, iki „Market 
Mentor“ arba „Managing Market Mentor“, jiems bus mokama 625 €. Jeigu minėtieji nukrenta iki „mokama kaip“ 
„Market Mentor“ rango, jie galės pasinaudoti ta pačia lengvatos galimybe, kuri yra paminėta pirmiau (du kartus per 
kalendorinius metus, ne iš eilės).

Lengvatinės išmokos bus mokamos tik „Market Partners“, kurie turės mokama kaip „Managing Market Builder“ 
arba „Associate Market Mentor“ rangą. Pasiekus žemesnį nei „Managing Market Builder“ rangą, lengvatinės 
išmokos mokamos nebus. 

KL. AR GALIU PASINAUDOTI GALIMYBE IR GAUTI ŠIĄ IŠMOKĄ GRYNAIS? 
ATS. Ne, grynųjų pinigų išmoka negalima. 

KL. Ar galiu nusipirkti arba išssinuomoti dyzelinį, benzininį arba elektrinį / hibridinį automobilį?
ATS. Tai yra Jūsų pasirinkimas, bet, kadangi esame gamtą tausojanti įmonė, stengiamės apsaugoti gamtą kaip 
įmanoma labiau. Dėl to apsidžiaugsime, jeigu pasirinksite hibridinį arba elektrinį modelį.
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