
ID Nr. Kods: 151020-01 

Kampaņas nosaukums: Circle K Extra dienas  

Dokuments: Speciālie kampaņas noteikumi 

Kampaņas periods: 15.10.2020.–16.12.2020. 

    Part of Alimentation Couche-Tard 

 

Uzņēmums 
SIA “Circle K Latvia” 
      
Vienotais reģistrācijas Nr. 
     40003064094 
 
 

 Adrese Duntes iela 6 
Rīga, LV-1013, Latvija 
      
 
 
 

 Tālrunis 
+371 67 088 100 
      
 
Fakss 
+371 67 088 150 

 Internets 
www.circlek.lv 
 
 
 

 

 

Visi kampaņas piedāvājumi ir spēkā Circle K Extra biedriem ar pabeigtu reģistrāciju, norēķinoties 

veikalā pie kases.  

 

Paēd garšīgi. Uz vietas gatavoti ēdieni izdevīgāk 

1. No 15.10.2020. līdz 11.11.2020. 25% atlaide uz vietas pagatavotajam ēdienam (izņemot DUS 

Daugmale). Piedāvājums neattiecas uz Eiro hotdogu, dubultajiem burgeriem, Double-Double un 

Ribburgeru. Akcijas cena ēdieniem: 1,46–3,71 EUR. Standarta cena ēdieniem: 1,95–4,95 EUR. 

2. DUS Daugmale no 15.10.2020. līdz 11.11.2020. 25% atlaide, pērkot jebkuru hotdogu, izņemot 

Eiro hotdogu. Akcijas cena: 1,69–2,70 EUR. Standarta cena: 1,95–3,60 EUR. 

Mazgā, kamēr citi guļ! Nakts auto mazgāšana 

3. No 15.10.2020. līdz 16.12.2020. katru dienu no plkst. 00.00 līdz 06.00 visām auto mazgāšanas 

programmām automātiskajās automazgātavās 50% atlaide no pilnās cenas. 

Krāj litrus un ietaupi: 
4. Akcijas periodā no 15.10.2020. līdz 16.12.2020. katra Circle K Extra lietotāja kontam tiek 

uzskaitīts un summēts uzpildītais degvielas daudzums litros. Sasniedzot noteiktu litru apjomu, 

tiek piešķirti bonusi: 

1.1. Par katriem 50 litriem – papildu 3 centi litrā atlaide degvielai 

1.2. Par katriem 100 litriem – bezmaksas ZELTS PLUS automazgāšana 

5. Akcijas periodā no 27.08.2020. viens lojalitātes konts var uzpildīt maksimāli 1500 litrus degvielas. 

6. Atlaide tiek pievienota Circle K Extra kartei un pieejama 24 stundu laikā pēc tam, kad sasniegts 

uzkrājamais degvielas litru skaits. 

7. Vienā dienā viens lietotājs var saņemt tikai vienu viena veida atlaižu kuponu. 

Pievienojies tagad! Dāvanā kafija un smalkmaizīte 
1. Piedāvājums spēkā visiem Circle K Extra klientiem, kuri reģistrējas lojalitātes programmai no 

15.10.2020. līdz 16.12.2020. 

2. Piedāvājums attiecas uz jebkuru L izmēra karsto dzērienu un mazo uz vietas cepto smalkmaizīti. 

3. Piedāvājums tiks aktivizēts piesaistītajam lojalitātes kontam 24 stundu laikā pēc reģistrācijas 

pabeigšanas. 

Circle K Extra lojalitātes kartes bez maksas 

1. No 15.10.2020. līdz 16.12.2020. Circle K Extra lojalitātes programmas klientu kartei 100% atlaide. 

 

 

Iepazīsties arī ar vispārīgajiem kampaņu un akcijas noteikumiem. Jautā tos pārdevējam vai ienāc 

www.circlek.lv 

 

Nepieciešama palīdzība? Lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu servisa speciālistiem katru dienu no 

plkst. 7.00 līdz 20.00 pa bezmaksas informatīvo tālruni 80009005. 
 

http://www.circlek.lv/

