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Krāj digitālās uzlīmes savā
Mans Rimi kartē
Krāj akcijas uzlīmes digitāli - savā Mans Rimi kartē! Piesakies savā
profilā Rimi kioskā vai www.mansrimi.lv. Lai saņemtu digitālās uzlīmes,
pirkuma brīdī izmanto Mans Rimi karti. Uzkrāto uzlīmju skaitu varēsi
redzēt pirkuma čekā, kā arī savā profilā Rimi kioskā un www.mansrimi.lv.
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Akcijas uzlīmes krāj no 16.01.2018. līdz 15.05.2018.
Uzlīmes pret produktiem varēs apmainīt līdz 30.05.2018.

2017

Akcijas uzlīmes krāj no 16.01.2018. līdz 15.05.2018.
Uzlīmes pret produktiem varēs apmainīt līdz 30.05.2018.

Īstenojiet savus projektus!
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Ar piemērotiem elektroinstrumentiem amatniecības darbi sagādā
dubultu prieku. Bosch ne tikai piedāvā lielākas izvēles iespējas, bet arī
padara darbu precīzāku, elastīgāku, drošāku un efektīvāku. Bosch instrumenti pārliecina ar kvalitāti, augstvērtīgu konstrukciju un modernām
tehnoloģijām.

Kampaņas noteikumi
• Sākot no 16.01.2018. līdz 15.05.2018., par katriem iztērētiem 5 eiro
tiek izsniegta viena uzlīme. Piemēram, iepērkoties par 10 eiro, tiek
izsniegtas 2 uzlīmes. Uzlīmes nepieciešams ielīmēt Bosch uzlīmju
bukletā.
• Kampaņas uzlīmes iespējams krāt no 16.01.2018. līdz 15.05.2018.
• Pirkuma laikā, izmantojot citas atlaides (t.sk. izmantojot uzkrāto
Mans Rimi naudu), uzlīmes tiek izsniegtas par pirkuma gala summu.
• Uzlīmju skaits, kas pienākas par pirkumu, tiek norādīts pirkuma čekā.
• Uzlīmes tiek izsniegtas tikai pirkuma veikšanas brīdī. Par vēlāk
uzrādītiem kases čekiem uzlīmes netiek izsniegtas. Pretenzijas par
saņemto vai nesaņemto akcijas uzlīmju skaitu tiek pieņemtas pie
kases norēķina brīdī.
• Iegādājoties dāvanu kartes, uzlīmes netiek izsniegtas.
Uzlīmes tiek izsniegtas, norēķinoties par pirkumu ar dāvanu karti.
• Kampaņas uzlīmes var krāt arī digitāli savā klienta kartē Mans Rimi.
Sākt krāt uzlīmes digitāli var jebkurā brīdī kampaņas laikā, piesakoties
Rimi kioskā vai savā profilā Rimi mājaslapā.
• Uzlīmes pret kādu no Bosch produktiem iespējams apmainīt no
16.01.2018. līdz 30.05.2018. vai līdz brīdim, kad preces pieejamas
veikalā, piemaksājot noteikto naudas summu.
• Bosch produktus iespējams iegādāties par norādītajām cenām,
sakrājot nepieciešamo uzlīmju skaitu. Bukletu ar tajā salīmētām
uzlīmēm jāiesniedz Rimi veikala kasierim. Ja uzlīmes tiek krātas
digitāli, tad pirms norēķināšanās par pirkumu kasē par to nepieciešams
informēt kasieri. Digitālās uzlīmes nav iespējams kombinēt ar papīra
uzlīmēm.
• Uzlīmes nav iespējams apmainīt pret skaidru naudu.
• Uzlīmju kampaņas preces ir pieejamas ierobežotā daudzumā. Akcija ir
spēkā, kamēr preces ir veikalā.
• Bosch produktu iegādei Latvijā var izmantot arī Bosch uzlīmes, kas
izsniegtas Lietuvā un Igaunijā, attiecīgi ielīmējot tās uzlīmju bukletā.
• Pārveidotas, vizuāli izmainītas, nesalasāmas, kopētas, sabojātas un
neatbilstošas uzlīmes un uzlīmju bukleti nav derīgi.
• Iegādātās preces netiek mainītas, izņemot gadījumus, kad preces
neatbilst kvalitātes prasībām.
• Papildinformāciju par akciju var saņemt, zvanot pa Klientu servisa
bezmaksas tālruni 80000180 darba dienās no plkst 9.00 līdz 18.00,
vai rakstot uz e-pastu info.lv@rimibaltic.com.

IETAUPI LĪDZ

62%
BOSCH
Akcijas uzlīmes krāj no
16.01.2018. līdz 15.05.2018.
Uzlīmes pret produktiem varēs
apmainīt līdz 30.05.2018.

2017

Daudzfunkciju instruments

Universālā līmes pistole GluePen

Līniju lāzers/līmeņrādis PLL 5
IETAUPI

IETAUPI

60 %
Kabatas formāta instruments ar
12 funkcijām.

Sakrājot 30 uzlīmes

+ 9.99 EUR

Mazākais 5 m līmeņrādis pasaulē. Ar kvalitatīvo lāzera diodi varēsiet
izlīdzināt visu nepieciešamo 5 meSakrājot 30 uzlīmes
tru attālumā. Šķības gleznas vai
aizkaru stangas paliks pagātnē.

+ 19.99 EUR

Nesakrājot uzlīmes 24.99 EUR

Urbju un skrūvgriežu uzgaļu
komplekts X-Line

50 %
34 daļas: Praktisks piederumu komplekts urbšanai un skrūvēšanai:
urbji kokam, metālam un akmeSakrājot 30 uzlīmes
nim, dažādi skrūvgriežu uzgaļi un
galatslēgas.

+ 9.99 EUR

Nesakrājot uzlīmes 19.99 EUR

40 %
Universālajai līmes pistolei Bosch GluePen ir praktiska, garena
konstrukcija un bezvadu piedziņa
Sakrājot 30 uzlīmes
ar akumulatoru. Tā ir ideāli
piemērota saimniecības, hobiju
un amatniecības darbiem.

+ 23.99 EUR

IETAUPI

46 daļas: Universāls komplekts skrūvēšanas un montāžas darbiem:
ar skrūvgrieža uzgaļiem un galatsSakrājot 30 uzlīmes
lēgām sešstūra skrūvsavienojumu
montāžai un demontāžai.

+ 19.99 EUR
Nesakrājot uzlīmes 39.99 EUR

Gludeklis
Sensixx’x DA20

IETAUPI

IETAUPI

53 %

62 %

IXO ir ne tikai populārākais akumulatora skrūvgriezis pasaulē, bet arī
noderīgākais palīgs mājsaimniecības
Sakrājot 30 uzlīmes
skrūvēšanas darbos. Mazs un ērts:
ātri un ērti varēsiet saskrūvēt
drēbju skapi vai pieskrūvēt plauktu.

+ 29.99 EUR
Nesakrājot uzlīmes 79.99 EUR

Nesakrājot uzlīmes 64.99 EUR

IETAUPI

45 %

Lāzera tālmērs
ZAMO
IETAUPI

Ar 3x LR03 (AAA)
baterijām

Ideāls gludeklis ērtai gludināšanai. Tvaika strūkla — 140 g,
pastāvīgā tvaika plūsma — 30 g/min,
Sakrājot 30 uzlīmes
jauda — 2400 vatu. Palladium
Glissée sildvirsma lieliski slīd pa
visu veidu audumiem.

+ 29.99 EUR

Nesakrājot uzlīmes 39.99 EUR

Universāls detektors TRUVO

50 %

Ar 10 uzgaļu komplektu
un mikro USB uzlādes
ierīci

Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis
PSR 1200 LI-2

Ar 4 līmstieņiem

Nesakrājot uzlīmes 39.99 EUR

Skrūvgriežu un uzgaļu
komplekts
IETAUPI

IETAUPI

50 %
Ar 2x LR03 (AAA) baterijām

Akumulatora skrūvgriezis IXO V

42 %

Sarkanais/zaļais aplis precīzi norāda, kas slēpjas aiz sienas apmetuma
— jums tikai jānospiež viena
Sakrājot 30 uzlīmes
poga! Tā varēsiet droši urbt,
nesabojājot caurules un vadus.

+ 28.99 EUR
Nesakrājot uzlīmes 49.99 EUR

IETAUPI

Ar 2x LR03 (AAA)
baterijām

43 %

Vai dīvānam būs vieta dzīvojamā istabā? Ar vienu pogas spiedienu
varat izmērīt garumu, platumu,
Sakrājot 30 uzlīmes
augstumu. Kabatas formāta lāzera
tālmērs Zamo precīzi izmērīs
attālumus līdz 20 m.

+ 33.99 EUR
Nesakrājot uzlīmes 59.99 EUR

Ar lādētāju un
1x 1,5 Ah akumulatoru, 12 V

Vienkārši varēsiet pielikt virtuves skapīšus vai saskrūvēt grāmatu
plauktu. Skrūvgrieža griezes
Sakrājot 30 uzlīmes
momenta pakāpes un urbšanas
režīmi nodrošinās optimālu jaudu
plānotajam darbam.

+ 59.99 EUR
Nesakrājot uzlīmes 109.99 EUR

Putekļsūcējs
MoveOn Mini
IETAUPI

50 %
Jaunais MoveOn Mini: stilīgāks, vieglāks, jaudīgāks. Tīrīšanas jauda,
kas pielīdzināma 2200 vatu
Sakrājot 30 uzlīmes
putekļsūcējiem, taču īpaši zems
strāvas patēriņš — tikai 28,0 kWh
gadā.

+ 99.99 EUR
Nesakrājot uzlīmes 199.99 EUR

