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 “CELIES ar INTER CARS!” noteikumi 

 

1. Akcijas organizators – SIA ‘‘Inter Cars Latvija‘‘; 

2. Akcijas periods – 01.07.2020. – 31.12.2020.; 

3. Akcija notiek Latvijas Republikas teritorijā; 

4. Akcijā drīkst piedalīties juridiskas personas, kuras iegādājas preces; 

5. Akcijā nedrīkst piedalīties ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA darbinieki vai (un) to ģimenes locekļi, ‘‘Inter 

Cars Latvija‘‘ SIA tirdzniecības filiāļu īpašnieki, darbinieki vai (un) to ģimenes locekļi, 

uzņēmumi, kuru īpašnieki vai (un) līdzīpašnieki ir ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA tirdzniecības filiāļu 

īpašnieki, darbinieki vai (un) to ģimenes locekļi; 

6. Visas akcijas periodā (6 mēneši) klienti ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA tirdzniecības filiālēs iegādājas 

preces par 1500 Eur (bez PVN) un uzrāda lielāku pieaugumu pret krīzes laika periodu 

(01.01.20.-30.06.20.); 

7. Katrs eiro tiek pielīdzināts vienam punktam - 1 EUR = 1 punkts; 

8. Izvēlies BOSCH, COMMA, CONTINENTAL (izņemot riepas), VDO, OSRAM, MEYLE, MAHLE, 

KNECHT, DIESEL TECHNICS, ELRING, ATE, NRF, MONROE, FERODO, MOOG, BOSAL, BEHR 

zīmolu preces; 

9. Katrs eiro par šo zīmolu produktiem tiek pielīdzināts diviem punktiem – 1 EUR = 2 punkti; 

10. Seko piedāvājumiem akcijas ietvaros, kas ļaus iegūt vēl vairāk punktus! 

11. Balva katram uzvarētājam – 2000 Eur iekārtu, instrumentu un programmatūras iegādei no 

“Inter Cars Latvija” SIA; 

12. Balvu fonds: 30 balvas; 

13. Klientu pirkumu punktu starprezultāti tiks paziņoti - vienu reizi mēnesī (līdz 10. datumam); 

14. Katrs klients akcijas periodā var iegūt vienu balvu;  

15. Akcijas balvu varēs iegūt pēc akcijas noslēguma; 

16. Produktu pirkumi tiek uzskaitīti visas akcijas laikā; 

17. Balvas tiks izsniegtas pie nosacījuma, ja klientam nav kavētu maksājumu uz 01.01.21.;  

18. Pēc akcijas noslēguma, ar uzvarētajiem sazināsimies personiski; 

19. Akcijas uzvarētāji tiks paziņoti ne ātrāk par 2 nedēļām pēc akcijas beigām; 

20. Balvas nav pārvēršamas naudas ekvivalentā; 
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21. Akcijas rezultātu aprēķinā tiks ņemtas vērā tikai juridiskas personas; 

22. Akcijas rezultāti tiks atspoguļoti arī jaunā ICC kataloga klientu kontos; 

23. ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA patur tiesības mainīt akcijas noteikumus vai  to pārtraukt iepriekš par 

to nebrīdinot tās dalībniekus, taču informācija par to tiks publicēta ‘’Inter Cars Latvija’’ mājas 

lapā www.intercars.lv; 

24. Visa ar akcijas norisi saistītā informācija tiks publicēta ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA tirdzniecības 

vietās un (vai) interneta vietnē www.intercars.lv; 

25. Uz akcijas laikā iegādātām precēm attiecas īpaši atgriešanas noteikumi – atgriezt drīkst tikai 

saņemšanas brīdī bojātas, ar neatbilstošu iepakojuma aprakstu un ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA 

pārstāvju nepareizas pārdošanas rezultātā pārdotās preces; 

26. Lai uzzinātu akcijas rezultātus, ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA ir tiesības izmantot akcijas dalībnieku 

apgrozījuma datus bez tiesībām tos publiskot; 

27. Dalības ņemšana šajā akcijā nozīmē, ka dalībnieks piekrīt visiem tās noteikumiem. 

http://www.intercars.lv/
http://www.intercars.lv/

