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‘‘Uz kalniem ar Inter Cars!” gada akcijas noteikumi 

 

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

2. Akcijas periods – 01.01.2022. – 31.12.2022.; 

3. Lai piedalītos akcijā, ir jāveic obligāta reģistrēšanās Inter Cars Latvija mājas lapā: 

https://intercars.lv/; 

4. ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA un klients vienojas par iepirkumu apjomu, kuru klientam jāizpilda, lai 

pievienotos organizētājā braucienā; 

5. Akcija notiek Latvijas Republikas teritorijā; 

6. Akcijā drīkst piedalīties juridiskas personas, kuras iegādājas akcijas organizatora preces; 

7. 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; 

8. Balva – ielūgums vienai personai uz pilnībā apmaksātu aktīvo atpūtu Alpos – 2023. gada martā; 

9. “Inter Cars Latvija” SIA sedz sekojošas ar braucienu saistītās izmaksas vienotai dalībnieku 

grupai: 

• Transporta izmaksas; 

• Izmitināšanas izmaksas; 

• Ēdināšanas izmaksas; 

• Ieplānotās izklaides un sporta pasākuma izmaksas; 

• Apdrošināšana. 

10. “Inter Cars Latvija” SIA nesedz sekojošas ar braucienu saistītās izmaksas: 

• Individuālu braucienu, lidojumu, transfērus, viesnīcu izvēli; 

• Ēdienu un dzērienu izmaksas ārpus “Inter Cars Latvija” SIA  organizētājām; 

• Papildus pakalpojumu vai radītu zaudējumu izmaksas viesnīcā; 

• Alkohols; 

• Individuālās izklaides vai atpūtas pasākumus. 

11. Gadījumā, ja pasākums tiek atcelts no organizatoru neatkarīgu iemeslu dēļ, klientam tiks 

nodrošināta kompensācija no “Inter Cars Latvija” SIA preču sortimenta, atbilstošā apjomā; 

12. Rezultātu uzskaite: 

• Katrs eiro (bez PVN) tiek pielīdzināts vienam punktam – 1 EUR = 1 punkts. 

• Par TotalEnergies (TOTAL, ELF), BOSCH, MANN FILTER, MEYLE, ELRING, BOSAL, ATE, NRF, 

DRIV (FERODO, MOOG, MONROE) produktu iegādi laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 

31. decembrim klients saņems dubulto punktu skaitu – 1 EUR = 2 punkti; 

• Klientu pirkumu punktu starprezultāti tiks atspoguļoti ICC kataloga akciju sadaļā vai nosūtīti 

e-pastā; 

• Dati tiks atjaunoti vienu reizi mēnesī. 

• Speciālie cenu piedāvājumi netiks ņemti vērā akcijas rezultātu aprēķinā. 
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13. Akcijas ietvaros tiks veidoti paralēli piedāvājumi no akcijā iesaistītajiem zīmoliem; 

14. Lūdzu, sekojiet informācijai ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA mediju kanālos vai jautājiet savam filiāles 

tirdzniecības pārstāvim; 

15. Dalībnieku noteikšana un paziņošana: 

• Fināla rezultāti tiks paziņoti 2023. gada 20. janvārī; 

• Dalībniekam nedrīkst būt parādsaistības pret ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA; 

• Dalībnieki, kas izpildīs uzlikto mērķi vismaz 100% apmērā, saņems balvu; 

• Uzvarētāju klientu numuri tiks publicēti ‘‘Inter Cars Latvija‘‘ SIA komunikācijas kanālos. 

16. Produktu pirkumi tiek uzskaitīti visas akcijas laikā; 

17. Pēc akcijas noslēguma, ar uzvarētajiem sazināsimies personiski; 

18. ‘‘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; 

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

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

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

apgrozījuma datus bez tiesībām tos publiskot; 

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