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Circle K kampaņu un akciju vispārīgie noteikumi  

(spēkā no 15.10.2020.) 

 

SIA ”Circle K Latvia” kampaņās un akcijās ir spēkā šādi vispārīgie noteikumi, ja vien konkrētās 

akcijas vai kampaņas noteikumos nav atsevišķi norādīts citādi: 

 
1. Kampaņu un akciju mārketinga un reklāmas materiālos redzamajiem attēliem ir tikai un 

vienīgi ilustratīva nozīme. 

2. Kampaņu un akciju piedāvājums ir spēkā, kamēr preces un/vai produkti ir veikalā, bet ne 

ilgāk par norādīto kampaņas vai akcijas beigu datumu.  

3. Preču un produktu piedāvājumi un pieejamība pilna servisa degvielas uzpildes stacijās 

var atšķirties.  

4. Atlaides nesummējas. 

5. Kuponi nesummējas. 

6. Atlaižu kuponi ir spēkā vienam pirkumam, uzrādot to veikalā pie kases. 

7. Atlaižu kuponi ir spēkā līdz datumam, kas tajā norādīts.  

8. Circle K Extra piedāvājumi ir spēkā tikai klientiem ar pabeigtu reģistrāciju. 

9. Circle K Extra piedāvājumi ir spēkā, tikai norēķinoties par pirkumu veikalā pie kases. 

10. Circle K Extra piedāvājumus var saņemt, ja norēķinoties tiek aktivizēta lojalitātes kontam 

piesaistītā Circle K Extra vai bankas norēķinu karte.  

11. Degvielas kampaņas un akcijas attiecas uz visiem degvielas produktiem – benzīns, 

dīzeļdegviela un gāze. 

12. Auto mazgāšanas kampaņas un akcijas nav spēkā pašapkalpošanās automazgātavās. 

13. Kampaņas un akcijas ir spēkā tikai SIA ”Circle K Latvia” pilna servisa degvielas uzpildes 

stacijās (proti, neattiecas uz pašapkalpošanās DUS). 

14. Pilnie kampaņu un akciju noteikumi: 

14.1. Katrai kampaņai un akcijai tiek piešķirts unikālais kods pilno noteikumu 

identificēšanai. Vadoties pēc koda, var iepazīties ar speciālajiem konkrētās 

kampaņas un akcijas noteikumiem. Šie vispārīgi noteikumi netiek dublēti 

konkrētās kampaņas un akcijas speciālo noteikumu tekstā un tiek piemēroti 

neatkarīgi no tā, vai tajos ir ietverta atsauce uz šiem vispārīgajiem noteikumiem, 

vai nav. 

14.2. Kods norādīts uz kampaņas mārketinga un reklāmas materiāliem sīkrakstā, 

materiālu beigās pēc šāda pieraksta principa: ID Nr.: XXXXXX-XX (kur X vietā 

tiek iekļauts iekšējā kampaņu reģistrā piešķirtais identifikācijas kods). 

14.3. Ar speciālajiem katras kampaņas un akcijas noteikumiem var iepazīties mājaslapā 

www.circlek.lv sadaļas “Mūsu produkti” apakšsadaļā “Kampaņas un akcijas” vai 

jautājot noteikumu izdruku veikalā pie kases.  

 

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/

