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Akcijas ‘‘Karaliska atpūta ar TOTAL!” noteikumi 

 

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

2. Akcijas periods – 01.03.2021. – 30.06.2021.; 

3. Akcija notiek Latvijas Republikas teritorijā; 

4. Akcijā drīkst piedalīties juridiskas personas, kuras iegādājas akcijas organizatora 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 (4 mēneši) klienti ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA tirdzniecības filiālēs iegādājās 

TOTAL/ELF produktus par vismaz 1000 Eur (bez PVN), uzrāda lielāko pirkuma apjoma 

pieaugumu pret iepriekšējiem četriem (4) mēnešiem (01.11.20. – 28.02.21.) un saņem balvu; 

7. Balvas saņems TOP 25 lielākos tirdzniecības apjoma pieaugumus uzrādījušie klienti;  

8. Balva – ielūgums 2 personām (divām naktīm) karaliskai atpūtai muižā. Balvā varēs izvēlēties 

vienu no muižām: Piena Muiža vai Mārcienas Muiža.  

9. Produktu pirkumi tiek uzskaitīti visas akcijas laikā; 

10. Balvas tiks izsniegtas pie nosacījuma, ka klientam nav kavētu maksājumu;  

11. Pēc akcijas noslēguma, ar uzvarētajiem sazināsimies arī personiski; 

12. Akcijas uzvarētāji tiks paziņoti ne ātrāk par 7 darba dienām pēc akcijas beigām; 

13. Balvas nav pārvēršamas naudas ekvivalentā; 

14. Katrs klients var iegūt 1 balvu (ielūgums divām personām atpūtai kādā no muižām);   

15. Akcijas rezultātu aprēķinā tiks ņemtas vērā tikai juridiskas personas; 

16. ‘‘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; 

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

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

18. 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; 

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

apgrozījuma datus bez tiesībām tos publiskot; 

20. Dalības ņemšana šajā akcijā nozīmē, ka dalībnieks piekrīt visiem tās noteikumiem. 
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PIENA MUIŽAS PROGRAMMA  
 

Pirmā diena 

• Ierašanās un iekārtošanās Piena muižas – Berghof numuriņā. 

• Lauku piena vannu pelde diviem muižas Piena SPA saloniņā. 

• Vakariņas Rožu krodziņā. 

• Pirms gulētiešanas saldākam miegam pasniegsim glāzi silta piena ar medu.  

Otrā diena 

• Rīta pelde muižas baseinā. 

• Vieglas lauku brokastis ar tēju un kafiju Rožu krodziņā. 

• Pēcpusdienu varat pavadīt nesteidzīgās pastaigās un dabas baudīšanai. 

• Pusdienas Piena muižas Rožu krodziņā. 

• Viņai - PIENA MUIŽAS ROZES ZIEDU PULĒJUMS. Viņam - SPĒKA RITUĀLS 

JAUNAI DIENAI. 

• Vakariņas Rožu krodziņā. 

• Individuāls pirts kompleksa apmeklējums „Topi vesels un možs”. 

• Pirms gulētiešanas saldākam miegam pasniegsim glāzi silta piena ar medu.  

Trešā diena 

• Rīta pelde muižas baseinā. 

• Vieglas lauku brokastis ar tēju un kafiju. 

• Piena muzeja apmeklējums- eksponātu apskatīšana un runājošās gotiņas 

Ventas noklausīšanās. 

• Derīguma termiņš: 1.5 gads. 
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MĀRCIENAS MUIŽAS PROGRAMMA 

Pirmā diena 

• Ierašanās un iekārtošanās Mārcienas muižas – standarta numuriņā. 

• Spa zonas apmeklējums divām personām 2 stundu garumā. 

• Pēc SPA apmeklējuma katram viena procedūra -  divas relaksējošas ķermeņa 

masāžas 

• Vakariņas pirmajā vakarā trīs kārtās. 

Otrā diena 

• Brokastis un baseina apmeklējums. 

• SUP dēļu noma uz 2 stundām (2 komplekti). 

• Pusdienas: starteris un pamatēdiens. 

• Velosipēdu noma divām personām 2 stundu garumā. 

• Lauku pirts ar pirtnieka rituālu 2 personām no pl. 18:00 un siltā ūdens baļļa uz 

terases. 

• Vakariņas otrajā vakarā trīs kārtās. Ir iespējams pasūtīt uz lauku pirti. 

Trešā diena 

• Brokastis un baseina apmeklējums. 

• Derīguma termiņš: 1 gads. 


