KATES vārdadienas akcijas noteikumi
1. Akcijas periods
1.1. “KATES vārdadienas akcija” (turpmāk tekstā – Akcija) ir spēkā no 2021. gada 8. līdz
25.novembrim.
2. Atlaides:
2.1. Akcijas atlaide tiek piemērota mājas nodaļas, tekstila nodaļas un e-veikala pasūtījumiem.
(Uz pasūtījumiem biroja nodaļā akcijas atlaide neattiecas).
2.2. Akcijas atlaide ir “20%” no preces cenas.
2.3. Akcijas atlaide nesummējas ar citām mēbeļu salona “Kate” piedāvātajām atlaidēm.
2.4. Klienti var saņemt Akcijas atlaidi, ja pasūtījuma apmaksa tiek veikta līdz 25.11.2021.
plkst.23.59 (laiks uz bankas maksājuma uzdevuma).
2.5. Ja apmaksa tiek veikta pēc norādītā laika, tad Akcijas atlaide vairs netiek piemērota un
pasūtījums netiek nodots ražošanai ("Kates" konsultanti sazināsies ar klientu par
turpmāko rīcību).
2.6. Akcijas atlaide tiek piemērota tikai standarta pasūtāmām precēm.
2.7. Akcijas atlaide netiek piemērota precēm, kuras nepieciešams projektēt vai izstrādāt
atbilstoši individuālajam projektam. (piemēram, virtuves mēbeles, iebūvējamie skapji
u.tml.)
2.8. Pasūtījumiem no boconcept.lv arī tiks piešķirta -20% atlaide (par spīti tam, ka atlaide
weblapā rādīsies mazāka) un uz boconcept.lv pasūtījumiem attiecas tie paši piegādes
noteikumi kā pārējām precēm akcijas laikā.
3. Akcijas laikā iegādāto preču piegāde:
3.1. Akcijas laikā iegādātās preces tiks piegādātas ne ātrāk kā no 2022. gada sākuma –
atbilstoši katra zīmola noteiktajiem piegādes termiņiem, par kuriem Klientu informēs
“Kates” konsultanti sagatavojot pasūtījumu.
3.2. Preci ātrāk var saņemt izņēmuma gadījumos, ja klients preces piegādi un tās montāžu
nodrošina pats un prece ir pieejama ātrāk “Kates” noliktavā.
3.3. Kate.lv e-veikalā pasūtītās biroja preces var saņemt atbilstoši e-veikalā norādītajiem
termiņiem.
4. Citi noteikumi un aicinājums klientiem:
4.1. “Kate” aicina klientus ar preču klāstu iepazīties laicīgi gan nākot uz salonu tā darba laikā
(kad tas būs iespējams), gan mājaslapā www.kate.lv, lai “Kates” konsultanti laicīgi varētu
sagatavot interesējošo preču piedāvājumu.
4.2. Klienti interesējošās preces piedāvājuma sagatavošanai var pieteikt arī rakstot uz
vardadiena@kate.lv, taču ne vēlāk kā līdz 2021. gada 23. novembra plkst.15.00 (ja e-pasts
tiek saņemts vēlāk, “Kate” vairs nevar garantēt savlaicīgu piedāvājuma sagatavošanu).
4.3. E-pastā “Katei” lūdzam norādīt savu kontakttālruni, lai nepieciešamības gadījumā “Kates”
konsultanti varētu ar Jums sazināties.
5. Kontaktinformācija jautājumiem
5.1. Jautājumus par Akciju var uzdot, zvanot uz 67546727 vai rakstot uz vardadiena@kate.lv .

