Iepērcies, par katriem iztērētiem 25€
uzkrāj punktus un atpūties ar atlaidēm
līdz

80%

Kā izmantot AKROPOLE
Punktu kartes priekšrocības
Noformē karti AKROPOLE
informācijas centrā, kā arī īpašajos
kampaņas informācijas punktos.
Aktivizē karti AKROPOLE
mājaslapā: akropoleriga.lv vai
noskenē QR kodu uz kartes.
Iepērcies T/C AKROPOLE un
uzkrāj punktus atlaidēm!
Par katriem iztērētajiem 25 € iegūsti vienu punktu un
jau no 3 punktu uzkrājuma saņem atlaides atpūtai
T/C AKROPOLE, Hotel Sigulda vai Hotel Jurmala SPA.
Krāj punktus un apmaini tos pret atlaidi līdz
18.10.2020. un baudi atpūtu līdz pat 31.12.2020.
Pilnus Kampaņas piedāvajumus un nosacījumus meklē
www.akropoleriga.lv.
Redzamies biežāk Akropolē!

Dzēriens
5€ vērtībā
Baudi gardu smūtiju, svaigu
sulu vai proteīna kokteili,
pievienojot vienu piedevu pēc
savas gaumes un izvēles,
AKROPOLE BOOST JUICE
BAR kafejnīcā.

-80%
jeb 1€

par 3 punktiem

-80%
Dzēriens vai uzkoda
5€ vērtībā
Nogaršo kādu no kafijas vai
atspirdzinošajiem dzērieniem
vai baudi gardas uzkodas gan
iepirkšanās, gan biznesa
centra AKROPOLE CAIF
CAFÉ kafejnīcās.

jeb 1€

par 3 punktiem

Slidošana
10€ vērtībā
Baudi ziemas priekus jebkurā
gadalaikā AKROPOLE
vissezonas slidotavā.
Uzzini publiskās slidotavas
pieejamību un darba laiku:
akropoleriga.lv

-80%
jeb 2€

par 6 punktiem

Kino apmeklējums
20€ vērtībā
Noskaties jebkuru APOLLO KINO
aktuālā repertuāra filmu sev ērtā
laikā modernākajā kinoteātrī
Baltijā.
Apmaini kuponu pret biļetēm
AKROPOLE APOLLO KINO
informācijas centrā. Kupons
derīgs tikai kino biļetēm.
Programma un repertuārs:
apollokino.lv

-50%
jeb 10€

par 8 punktiem

-80%
jeb 4€

par 12 punktiem

-80%
jeb 4€

par 12 punktiem

Sportošana 20€ vērtībā
Baudi AKROPOLE sporta kluba
LEMON GYM pakalpojumus
20€ vērtībā.
Uzzini vairāk: lemongym.lv
Atlaide neattiecas uz jau esoša
rēķina apmaksu.

-50%
jeb 10€

par 8 punktiem

Izklaides
20€ vērtībā
Baudi plašas izklaides
iespējas draugu vai
ģimenes lokā – šaflbords,
biljards, boulings, VR un
citas izklaides jebkurai
gaumei AKROPOLE
O’LEARYS izklaides centrā.
Uzzini vairāk: olearys.lv

-50%
jeb 10€

par 8 punktiem

-80%
jeb 4€

par 12 punktiem

-80%
jeb 4€

par 12 punktiem

Maltīte 20€ vērtībā
Baudi uz oglēm gatavotu maltīti,
izvēloties kādu no dažādu veidu
siltajiem gaļas vai veģetārajiem
ēdieniem AKROPOLE GRILL
LONDON restorānā.
Apskati ēdienkarti: grilllondon.lv
Ar kuponu nevar norēķināties par
alkoholiskajiem dzērieniem.

-50%
jeb 10€

par 8 punktiem

Maltīte
20€ vērtībā
Nogaršo kādu no 30
gardajām picām vai citus
siltos ēdienus, uzkodas un
dzērienus dažādām
gaumēm AKROPOLE
CAN CAN PIZZA restorānā.
Apskati ēdienkarti:
cancan.lv

-50%
jeb 10€

par 8 punktiem

-80%
jeb 4€

par 12 punktiem

-80%
jeb 8€

par 24 punktiem

Maltīte 40€ vērtībā
Daudzveidīga Austrumu
ēdienkarte ar Taizemes, Ķīnas
un Indijas klasiskās virtuves
ēdieniem dažādās asuma
pakāpēs AKROPOLE
CHI ASIAN FOOD restorānā.
Apskati ēdienkarti:
chirestorans.lv

-50%
jeb 20€

par 16 punktiem

Viss skaistumam
20€ vērtībā
Ētiska un dabas iedvesmota
kosmētika, kas nav testēta
uz dzīvniekiem AKROPOLE
THE BODY SHOP veikalā.
Ar kuponu var norēķināties
tikai par pilnas cenas precēm.
Apskati piedāvājumu:
thebodyshop.lv

-50%
jeb 10€

par 8 punktiem

-80%
jeb 4€

par 12 punktiem

-80%
jeb 4€

par 12 punktiem

Viss skaistumam
20€ vērtībā
Latvijā ražoti un pasaulē atzīti
ķermeņa kopšanas produkti,
kas izgatavoti, iedvesmojoties
no Ziemeļu dabas,
AKROPOLE STENDERS
veikalā.
Apskati piedāvājumu:
stenders-cosmetics.lv

-50%
jeb 10€

par 8 punktiem

Viss skaistumam 40€ vērtībā
L'OCCITANE piedāvā izsmalcinātu,
augstvērtīgu un dabīgu kopjošo
kosmētiku sejai, ķermenim un
matiem. Produkcija ir radīta gan
sievietēm, gan vīriešiem.
Iegādājies AKROPOLE
L'OCCITANE veikalā.
Ar kuponu var norēķināties
tikai par pilnas cenas precēm.
Apskati piedāvājumu:
loccitane.lv

-50%
jeb 20€

par 16 punktiem

-80%
jeb 8€

par 24 punktiem

-80%
jeb 8€

par 24 punktiem

Viss skaistumam
40€ vērtībā

-50%

Iegādājies profesionālo
jeb 20€
kosmētiku vai palutini sevi dienas
par 16 punktiem
spa un izbaudi manikīra, pedikīra,
friziera pakalpojumus vai masāžu
AKROPOLE KOLONNA salonā.
Pieraksties sev ērtākajā laikā, zvanot uz +371 67284492
Ar kuponu var norēķināties tikai par pilnas cenas
precēm un pakalpojumiem.
Vairāk informācijas: kolonna.com

Viss koptām pēdām
20€ vērtībā
Rūpējies par savu pēdu veselību
un skaistumu! Ārstnieciskā pēdu
aprūpe, nagu protezēšana un
skaistumkopšana, kosultācijas
un ieteikumi pēdu kopšanā un
ārstēšanā AKROPOLE
VESELĪBAS CENTRA 4 filiālē.
Pieraksties sev ērtākajā laikā,
zvanot uz +371 67847722
Vairāk informācijas: vc4.lv

-50%
jeb 10€

par 8 punktiem

-80%
jeb 4€

par 12 punktiem

-80%
jeb 4€

par 12 punktiem

Viss skaistumam un
labsajūtai 20€ vērtībā

-50%

Modernākā EUROAPTIEKA
jeb 10€
piedāvā profesionālu
par 8 punktiem
farmaceitisko aprūpi, plašāko
kosmētikas un uztura bagātinātāju
sortimentu skaistumam, labsajūtai un
aktīvai atpūtai, tā palīdzot cilvēkiem būt veseliem
un justies labi.
Ar kuponu nevar norēķināties par medikamentiem.
Ar kuponu var norēķināties tikai par pilnas cenas
precēm.

Optiskās vai saulesbrilles
40€ vērtībā
Palutini sevi ar jaunām
brillēm vai saules brillēm
40€ vērtībā no optikas
veikala VISION EXPRESS
AKROPOLE.
Vairāk informācijas:
visionexpress.lv

-50%
jeb 20€

par 16 punktiem

-80%
jeb 8€

par 24 punktiem

-80%
jeb 16€

par 48 punktiem

Saulesbrilles
80€ vērtībā
Palutini sevi ar jaunām
saulesbrillēm 80€ vērtībā no
optikas veikala LVX AKROPOLE.
Atlaides nesummējas. Minimālā
pirkumu summa 100€.

-50%
jeb 40€

par 32 punktiem

Atpūta 80€ vērtībā
Karaliska atpūta divām personām
ainaviskajā Siguldā – rezervē nakti
standarta dubultajā numurā, baudi
brokastis, relaksējies rīta baseinā, kā
arī izmanto laisko late check-out līdz
pat plkst. 15.00 dienā. Piedāvājums
var tikt izmantots līdz 30.04.2021.,
izņemot 31.12.2020.
Vairāk informācijas: hotelsigulda.lv

-50%
jeb 40€

par 32 punktiem

-80%
jeb 16€

par 48 punktiem

Atpūta 110€ vērtībā
Atpūta divām personām jūras tuvumā –
Latvijas kūrortpilsētā, Jūrmalā. Rezervē
nakti standarta numurā, ietinies mīkstā
halātā un relaksējies WELLNESS OASIS
saunas un baseinu kompleksā 2,5 h
garumā, izkusties trenažieru zālē bez
laika ierobežojuma un baudi bagātīgas
brokastis restorānā JŪRMALA.
Piedāvājums var tikt izmantots no
01.09.2020. – 31.05.2021.
Vairāk informācijas: hoteljurmala.com

-50%
jeb 55€

par 32 punktiem

-80%
jeb 22€

par 48 punktiem

Lojalitātes kampaņas “Sakrāj punktus atpūtai!”
noteikumu kopsavilkums
1. Kampaņā var piedalīties ikviens Iepirkšanās un
izklaides centra AKROPOLE (tālāk tekstā – T/C
AKROPOLE) klients (tālāk tekstā – Dalībnieks), kas
sasniedzis 18 gadu vecumu. Kampaņas norises laikā
iepērkoties T/C AKROPOLE tirdzniecības un
pakalpojumu sniegšanas vietās, Dalībnieks par katriem
iztērētajiem 25 eiro saņem 1 (vienu) punktu (tālāk tekstā
– Punkts). Sakrājot noteiktu Punktu skaitu, Dalībnieks
iegūst tiesības iegādāties Kampaņas izklaides un/vai
atpūtas pakalpojumus (tālak tekstā – kampaņas atpūtas
pakalpojumi) par samazinātu cenu. Punktu krāšanas un
izmantošanas noteikumi un izņēmumi aprakstīti pilnajos
Kampaņas noteikumos, kas atrodami
www.akropoleriga.lv.
2. Kampaņas norises laiks:
2.1. Kampaņas Punktu krāšanas periods:
29.06.2020.–18.10.2020. (ieskaitot).
2.2. Kampaņā sakrāto Punktu izmantošanas periods
Kampaņas atpūtas pakalpojumu iegādei:
29.06.2020.–18.10.2020. (ieskaitot).
2.3. Iegādāto Kampaņas atpūtas pakalpojumu
izmantošanas periods: 29.06.2020.–31.12.2020.
(ieskaitot). HOTEL JŪRMALA SPA piedāvājuma
izmantošanas periods: 01.09.2020.–31.05.2021. HOTEL
SIGULDA piedāvājuma izmantošanas periods:
29.06.2020.–30.04.2021. (izņemot 31.12.2020.).
3. Kampaņas Punktu krāšana:
3.1. Lai piedalītos Kampaņā un krātu Punktus par
pirkumiem, Dalībniekam ir jāsaņem un jāaktivizē T/C
AKROPOLE Kampaņas Punktu karte:
3.1.1. Punktu karti ir iespējams saņemt T/C AKROPOLE
informācijas centrā, kā arī īpašajos Kampaņas
informācijas punktos, kas izvietoti T/C AKROPOLE.
3.1.2. Lai aktivizētu Punktu karti, ir jāaizpilda
elektroniskā reģistrēšanās anketa, kas atrodama
interneta vietnē www.akropoleriga.lv, vai jānoskenē QR

kods Punktu kartes aizmugurē un jāpiekrīt Kampaņas
noteikumiem.
3.2. Iepērkoties T/C AKROPOLE tirdzniecības un
pakalpojumu sniegšanas vietās (izņemot tās, kas
minētas šo noteikumu 3.5. punktā), Dalībniekam, katru
reizi norēķinoties par pirkumu, ir jāuzrāda attiecīgās
tirdzniecības vietas pārdevējam sava Punktu karte, un
pārdevējs reģistrē veiktā pirkuma summu Punktu kartē.
Katri 25 eiro, kas ir iztērēti Punktu krāšanas periodā un
ir reģistrēti Punktu kartē, automātiski tiek pārvērsti par
1 (vienu) Punktu.
3.2.1. Lai saņemtu punktus par pirkumiem, kas veikti
APOLLO KINO pašapkalpošanās kasēs, Dalībniekam ar
pirkumu apliecinošo čeku ir jādodas uz T/C AKROPOLE
kampaņas informācijas punktiem, kur uzrādot čeku
Dalībnieka Punktu kartei tiks piereģistrēts attiecīgais
Pirkums.
3.3. Par katru pirkumu punkti tiek piešķirti tikai vienu
reizi.
3.4. Punkti netiek piešķirti par čekiem, kuri ietver
alkohola, tabakas, enerģijas dzērienu un medikamentu
pirkumus.
3.5. T/C AKROPOLE veikali un pakalpojumu sniedzēji ,
kas nepiedalās Kampaņā un pie kuriem veiktos
pirkumus nav iespējams piereģistrēt Bonusu kartei –
lielveikals MAXIMA XXX, EUROAPTIEKA, DROGAS, kā
arī CITADELE BANKA, INCREDIT, MONEY EXPRESS,
BTA, SWEDBANK, TAVEX, VYNOTEKA, ECO DUMAS,
ROYAL SMOKE.
4. Punktu kartē sakrāto Kampaņas Punktu izmantošana
Kampaņas atpūtas pakalpojumu iegādei:
4.1. Lai iegādātos kādu no Kampaņas atpūtas
pakalpojumiem:
4.1.1. Dalībniekam ir jāsakrāj attiecīgais Punktu skaits.
4.1.2. Dalībniekam ir jādodas uz T/C AKROPOLE
informācijas centru, jāinformē tā darbinieks par
Kampaņas atpūtas pakalpojumu, kuru vēlas iegādāties,
un jāuzrāda sava Punktu karte.

4.1.3. Dalībnieks norēķinās par izvēlēto Kampaņas
atpūtas pakalpojumu, un Informācijas centra darbinieks
izsniedz Dalībniekam Kampaņas atpūtas pakalpojuma
Kuponu, ko Dalībnieks var izmantot, lai saņemtu
attiecīgo Kampaņas atpūtas pakalpojumu.
5. Kampaņas atpūtas pakalpojuma Kupona
izmantošana:
5.1. Lai izmantotu Kuponu:
5.1.1. Kupona īpašnieks dodas uz attiecīgā Kampaņas
atpūtas pakalpojuma sniedzēja vietu (restorānu, veikalu,
slidotavu, kino utt.) un informē darbinieku, ka vēlas
izmantot piešķirto Kuponu.
5.1.2. Attiecīgā pakalpojuma sniedzēja darbinieks
pieņem Kuponu un sniedz attiecīgo Kuponā norādīto
pakalpojumu vai preci.
5.2. Kuponi ir derīgi līdz 31.12.2020, izņemot HOTEL
JŪRMALA SPA un HOTEL SIGULDA Kuponus, kam
Kampaņas noteikumos noteikts atsevišķs derīguma
termiņš.
5.3. Kuponi pēc derīguma termiņa beigām kļūst
nederīgi.
5.4. Kupons ir jāizmanto vienā reizē. Kupona
izmantošana pa daļām nav paredzēta.
5.5. Attiecīgā Kampaņas atpūtas pakalpojuma vērtība
var pārsniegt Kuponā noteikto Kampaņas atpūtas
pakalpojuma vērtību. Šādā gadījumā Kupona
īpašniekam ir jāpiemaksā summas starpība.
5.6. Attiecīgais Kampaņas atpūtas pakalpojums var tikt
izmantots mazākā apmērā nekā tā vērtība. Šādā
gadījumā Kupona īpašniekam starpība netiek
atmaksāta.
5.7. Dalībnieks ir atbildīgs par Kupona saglabāšanu un
tā drošību. Nozaudēts Kupons netiek atjaunots vai
mainīts. Dalībnieks drīkst nodot Kuponu citām
personām.
Pilnie Kampaņas noteikumi ir atrodami
akropoleriga.lv

Par katriem 25 € iegūsti vienu punktu un jau
no 3 punktu uzkrājuma saņem atlaides atpūtai T/C
AKROPOLE, Hotel Sigulda vai Hotel Jurmala SPA. Veikalu
tīkliem piederoši nomnieku piedāvājumi pieejami tikai
iepirkšanās un izklaides centrā AKROPOLE.
Krāj punktus līdz 18.10.2020. un baudi atpūtu ar atlaidi līdz
pat 31.12.2020.

