
GRUPAS „KURŠI” KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 

1. Grupa „Kurši” šo noteikumu izpratnē - SIA „Augstceltne”, vien. reģ. Nr.40103000117, adrese: Republikas 
laukums 2, Rīgā, LV-1010, SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””, vien. reģ. Nr. 40003494995, adrese: Brīvības gatvē 
301, LV-1006 un SIA “Nekustamie īpašumi “Kurši”, vien,. reģ. Nr. 40003590284, adrese: Jūrmala, Ceriņu iela 
22, LV-2015  

2. Grupas „Kurši” klienta kartes (turpmāk tekstā – Klienta karte) lietotājs var izmantot Grupas „Kurši” 
piedāvātās priekšrocības (atlaides, pirkumu uzkrājumi, u.c.), iegādājoties Grupas „Kurši” preces un 
pakalpojumus jebkurā Grupas „Kurši” tirdzniecības vietā (būvmateriālu veikalos un ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietās). 

3. Klienta karti var saņemt visās Grupas „Kurši” tirdzniecības vietās. SIA „Tirdzniecības nams „Kurši”” veikalos 
karte ar pamata līmeņa atlaidi būvmateriāliem var tikt izsniegta bez maksas (standarta cena EUR 2,00 (divi 
eiro). 

4. Pirkumiem, kas izdarīti, izmantojot Klienta karti, tiek piemērotas šādas atlaides: 

4.1. Būvmateriāliem: 

4.1.1. 7% (septiņi procenti)  visiem pirkumiem; 

4.1.2. 10% (desmit procenti) - sākot ar uzkrāto pirkumu summu EUR 400.- (četri simti eiro) apmērā; 

4.1.3. 12% (divpadsmit procenti) atlaide - sākot ar uzkrāto pirkumu summu EUR 700.- (septiņi simti eiro) apmērā; 

4.1.4. Atlaides tiek piemērotas visām precēm, izņemot AKCIJAS preces, speciāli pasūtāmās preces, mobilo sakaru 
papildināšanas kartes, piekabju un instrumentu nomu, dāvanu kartes, pakalpojumus (transporta 
pakalpojumi, griešana, krāsu tonēšana, remonts, caurumu urbšana) un pārdevēja norādītās preču grupas 
(sīkāku informāciju par preču grupām, kurām piemēro samazināto atlaidi, var iegūt pie Grupas „Kurši” 
pārdevējiem). Klienta kartēm piešķirtās atlaides nesummējas ar citām atlaižu programmām. Uzkrāto 
pirkumu summa, ieskaitot PVN 21%, tiek aprēķināta kalendārā gada ietvaros. 

4.2. Ēdināšanas pakalpojumiem: 

4.2.1. 5% (pieci procenti) visiem pirkumiem; 

4.2.2. 7% (septiņi procenti) sākot ar uzkrāto pirkuma summu EUR 150.- (viens simts piecdesmit eiro) apmērā; 

4.2.3. 10% (desmit procenti) sākot ar uzkrāto pirkuma summu EUR 350.- (trīs simti piecdesmit eiro) apmērā. 

4.2.4. Aprēķinātai uzkrāto pirkumu summai, ieskaitot PVN 21%, nav laika ierobežojuma. 

5. Viesnīcā “KURSHI hotel & spa”:  

5.1. 10 % (desmit) uz nakšņošanas, ēdināšanas un spa pakalpojumiem.  

6. Degvielas uzpildes stacijā “Virši-A” 

6.1. EUR 0,035 atlaide no katra litra degvielas cenas. 

7. 20% atlaide visiem AS “Ramirent Baltic” pakalpojumiem. 

8. 15% atlaide visām precēm, izņemot akcijas preces, visos “Vision Express” veikalos. 

9.  Klienta karte ir jāuzrāda pirms norēķina veikšanas par pirkumu, pretējā gadījumā atlaides pirkumam netiek 
piemērotas. 

10. Ja preces pārdošanas atlaide ir lielāka par attiecīgās Klienta kartes atlaižu līmeni, tad tiek piemērota lielākā 
atlaide. 

11. Klienta karte ir beztermiņa. 

12. Grupa „Kurši” patur sev tiesības mainīt atlaižu sistēmu, tās nosacījumus, šos Noteikumus vai anulēt Klienta 
karti. 



13. Nozaudēšanas gadījumā Klienta karte netiek atjaunota, bet tiek izsniegta jauna Klienta karte ar jaunu 
identifikācijas numuru, saglabājot nozaudētās kartes datus (atlaižu līmenis un pirkumu vēsture). Grupa 
„Kurši” var piemērot Klienta kartes atkārtotās izsniegšanas maksu EUR 10.- (desmit eiro). 

14. Klienta karti var saņemt juridiskās un fiziskās personas. Klienta karti ir tiesīgs izmantot tikai reģistrēts lietotājs 
(kartes saņēmējs) vai lietotāja – juridiskās personas pārstāvis (fiziskā persona). 

15. Grupas „Kurši” tirdzniecības vietas darbinieki ir tiesīgi Klienta kartes lietotājam pieprasīt uzrādīt personu 
apliecinošu dokumentu. 

16. Grupa „Kurši” neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ja Klienta karte tiek nozagta, bojāta vai atzīta par 
nederīgu. 

17. Jebkuras Klienta kartes statusa izmaiņas sāk darboties vienas darba dienas laikā no jauno datu ievadīšanas 
brīža. 

18. Jauns atlaižu līmenis tiek piešķirts, nemainot pašu Klienta karti. 

19. Informācija par pirkumiem un to apjomiem tiek glabāta Grupas „Kurši” elektroniskajās datu bāzēs. Šī 
informācija ir konfidenciāla. 

20. Klienta kartes lietotājs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai, vai arī 
atteikties no tiem. Lai atteiktos no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegtu izmantot savu 
kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, jāinformē Grupa “Kurši”, izmantojot e-pasta 
adresi: ofiss@kurshi.lv. 
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