Inchcape
serviss eksperti
✓✓ Automašīnas vizuālā pārbaude

•

“Baltic Motors, Ltd” SIA patur tiesības mainīt Ford

Katru reizi veicam Jūsu automašīnai bezmaksas

un Mazda lojalitātes programmas nosacījumus un

vizuālo pārbaudi, lai brauciena laikā Jūs justos droši

piedāvājumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

par savu automašīnu.

✓✓ Profesionāla servisa komanda
Mūsu servisa darbinieki ir apmācīti, saskaņā ar

•

uzrādīta Ford un Mazda Privilēģiju karte.

•

✓✓ Atbilstošs servisa aprīkojums
Pastāvīgi atjaunojam servisa aprīkojumu un darba
instrumentus saskaņā ar ražotāja jauninājumiem.

✓✓ Liela pieredze
Mēs pārzinām Ford un Mazda automašīnas, jo
mums ir liela pieredze un zināšanas daudzu gadu
garumā un izmantojam šīs zināšanas, lai rūpētos
par Jūsu automašīnu.

✓✓ Labākais piedāvājums
Centralizēta automobiļu rezerves detaļu iepirkšana
ļauj mums nodrošināt īpašus piedāvājumus.

✓✓ Kvalitāte
Mūsu mērķis ir nodrošināt labāko apkalpošanu
Jums un īpašas rūpes par Jūsu automašīnu!

✓✓ Vērtība
Ar mūsu servisa apkalpošanas vēsturi
Jūs paaugstināsiet savas automašīnas
tālākpārdošanas vērtību.

Karte ir spēkā 2 gadus un tās derīguma termiņš ir
norādīts uz kartes.

ražotāja prasībām, lai nodrošinātu kvalitatīvu
servisu Jūsu automašīnai.

Sadarbības partneru piedāvājumi ir spēkā, ja tiek

•

Lojalitātes programmas priekšrocības nevar izmantot

Piedāvājumi
Inchcape
klientu lojalitātes
programmas karšu
īpašniekiem

uzņēmumi, kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi par
servisa pakalpojumiem un rezerves daļu iegādes
īpašiem nosacījumiem.

Aktuālā informācija par lojalitātes
programmas piedāvājumiem pie oficiālā Ford
un Mazda dīlera
Skanstes ielā 4a (pretim Arēnai Rīga), Rīgā, LV-1013.
Tālrunis 67303000.
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E-pasts: info@inchcape.lv
www.inchcape.lv

Automašīnu
tirdzniecība

Serviss, rezerves daļu
tirdzniecība

Darba dienās 9-19
Sestdienās 10-17

Darba dienās 8-22
Sestdienās 9-19

īga

Der

līdz

Atlaides Ford un Mazda
servisa pakalpojumiem un
rezerves daļām

Sadarbības partneru
piedāvājumi karšu
īpašniekiem
Auto & Minibusu noma

✓✓ Sakrājot 400 punktus* tiek piešķirta 5%
atlaide no rēķina summas, izmantojot

✓✓ Atlaide 15% automašīnu īrei no standarta cenas.*

servisa, virsbūves servisa pakalpojumus

“Fūrmanis FF” SIA

vai iegādājoties rezerves daļas,

Krasta iela 97a,
Rīga, LV-1019

Tālrunis: 67564972, 29390939
E-pasts: info@carrent.lv
www.carrent.lv

* Atlaides neattiecas uz spēkā esošām akciju cenām.

✓✓ Sakrājot 800 punktus* tiek piešķirta
10% atlaide no rēķina summas,
izmantojot servisa, virsbūves servisa

Olimpiskais sporta centrs

pakalpojumus vai iegādājoties
rezerves daļas.

✓✓ Atlaides summējas.**

Sadarbības partneru
piedāvājumi karšu
īpašniekiem

✓✓ 5% atlaide vienas reizes peldbaseina apmeklējumam
jebkurā laikā
✓✓ 10% atlaide jebkuram abonementa veidam
✓✓ 15% atlaide ūdens aerobikai rīta nodarbībām (vienas
reizes apmeklējums un abonements).
“Olimpiskais Sporta Centrs” SIA
Grostonas iela 6b,
Rīga, LV-1013

Tālrunis: 67388478
E-pasts: info@ocriga.lv
www.ocriga.lv

Peldbaseina darba laiks
Darba dienās: 7:00-23:00 (pēdējais apmeklējums 21:30)
Sestdienās, svētdienās: 8:30-22:00 (pēdējais apmeklējums 20:30)

Pludmales sporta centrs
Brazīlija
✓✓ Katru dienu 20% atlaide* pludmales volejbola un
pludmales tenisa laukumu īrei
✓✓ Katru dienu 10% atlaide* pludmales futbola
laukumu īrei
✓✓ Katru dienu 10% atlaide* bārā
✓✓ Katru trešdienu pirmā stunda pludmales volejbola
laukumā bez maksas, ja minimālais spēlēšanas
laiks ir 2 (divas) stundas
✓✓ Katru trešdienu, sākot ar otro stundu, 20% atlaide*
pludmales volejbola un pludmales tenisa laukumu
īrei
✓✓ Katru trešdienu 10% atlaide* pludmales futbola
laukuma īrei.
Pludmales sporta centrs "Brazīlija"
Jūrkalnes iela 100 (bijušajā Baltic
Motors autosalonā pa ceļam uz Lidostu)
Rīga, LV-1029

Tālrunis: 25400000
E-pasts: info@brazil.lv
www.brazil.lv

Darba laiks**
Darba dienās: 7:00-23:00
Sestdienās, svētdienās: 8:00-23:00
* Atlaide no spēkā esošās standarta cenas
** Ar iepriekšēju pieteikšanos 9:00-18:00, rezervējot laukumu.

Fitness Evolution
✓✓ Atlaide 10% visiem abonementiem.
* Punkti atbilst 1 LVL ar PVN, kurus var uzkrāt, norēķinoties par servisa,
virsbūves servisa pakalpojumiem un rezerves daļām.
** Izņemot piedāvājumus, kad atrunāts citādi.
Atlaižu līmenis tiek noteikts saskaņā ar punktu uzskaiti “Baltic Motors, Ltd”
SIA datu bāzē.

“Plus Fitness” SIA
Grostonas iela 6b,
Rīga, LV-1013

Tālrunis: 67387713
E-pasts: info@ocriga.lv
www.ocriga.lv

