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KL. KAS YRA PREMIJA UŽ ELEKTRINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ?
ATS. „Market Partner“, kurie savo įprastą transporto priemonę pakeis į elektrinę transporto priemonę arba su tokia 
užsiregistruos „MONAT Motor Club“, gaus papildomą vienkartinę premiją. Ši premija bus išmokėta kaip savaitiniai 
komisiniai po to, kai transporto priemonės atnaujinimas / registracija bus priimta. Tiems „Market Partner“, kurie pirmą 
kartą registruojasi į „Motor Club“ su elektrine transporto priemone, bus sumokėta elektrinės transporto priemonės 
užstato suma, o esamiems „Motor Club“ nariams, kurie atnaujins savo įprastą transporto priemonę į naują elektrinę 
transporto priemonę, bus suteikta premija. 

*Prašome žiūrėti puslapio apačioje esančią diagramą, kurioje rasite kiekvienoje šalyje mokėtinas premijų sumas.

KL. KAS YRA ELEKTRINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ? 
ATS. „MONAT“ bet kurią visiškai elektrinę arba prie elektros tinklo jungiamą hibridinę elektrinę transporto priemonę laiko 
elektrine transporto priemone, todėl. ji atititinka elektrinės transporto priemonės premiją.

KL. KAS TURI TEISĘ GAUTI PREMIJĄ UŽ ELEKTRINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ?
ATS. Nuo 2022 m. kovo 1 d. visi. Europos ir Australijos „Motor Club“ kvalifikacinius reikalavimus įvykdę asmenys turi 
teisę gauti premiją užsiregistravę su elektriniu „Jaguar“ arba „Range Rover“ automobiliu arba į tokį pakeitę savo įprastą 
automobilį. 

KL. AR GAUSIU PREMIJĄ, JEI ŠIUO METU TURIU ELEKTRINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ IR JAU PRIKLAU-
SAU „MONAT MOTOR CLUB“?
ATS. Taip. Tie, kurie iki 2022 m. kovo 1 d. užsiregistravo su elektriniu „Jaguar“ arba, „Range Rover“ automobiliu arba į tokį 
atnaujino savo įprastą automobilį, taip pat bus apdovanoti vienkartine premija už elektrinę transporto priemonę.

„Motor Club“ užstatų ir elektrinių transporto priemonių premijų lentelė

Išmokų rūšys JK
AIRIJA, ISPANIJA, 

LIETUVA
LENKIJA

Užstatas už įprastą 
transporto priemonę 3 000 £ 3 750 € 16 200 zł

Užstatas už elektrinę 
transporto priemonę 3 750 £ 4 650 € 19 950 zł

Premija už įprastos 
transporto priemonės 
pakeitimą į elektrinę 
transporto priemonę

750 £ 900 € 3 750 zł

KL. Į KĄ TURĖČIAU KREIPTIS, JEI NORIU ĮSIGYTI / ATNAUJINTI Į REIKALAVIMUS ATITINKANČIĄ ELEKTRINĘ 
TRANSPORTO PRIEMONĘ?
ATS. Jei norite atnaujinti savo dabartinę transporto priemonę į reikalavimus atitinkantį elektrinį modelį, rašykite el. 
paštu: motorclub@monatglobal.com. Jei norite užsiregistruoti elektrinę transporto priemonę, taip pat atlikite tą patį 
procesą, kaip aprašyta „Motor Club“ DUK / Sąlygose ir nuostatose.

Atminkite, kad visos premijos turi būti peržiūrėtos ir galutinai patvirtintos. Bet kuris pirkinys ar registracija, neatitinkantis 
„MONAT“ Sąlygų ir procedūrų, bus laikomas negaliojančiu. Be to, bet kuris „MONAT“ Sąlygų ir procedūrų pažeidimas 
gali lemti, kad „Market Partner“ neturės teisės dalyvauti programoje, ir gali būti imtasi veiksmų dėl „Market Partner“ 
atitikimo reikalavimams.

mailto:motorclub@monatglobal.com

