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• 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.

“Pārtika nodrošina enerģiju mūsu
ķermenim, tomēr, mūsuprāt,
tā ir vēl daudz kas vairāk.
Ar ēdienu mēs atklājam pasauli
ar visām savām maņām, un
to darīt mūs motivē aizrautība
ar izsmalcinātu ēdienu.”

EKSKLUZĪVI TIKAI

KAMPAŅAS NOTEIKUMI

Iedvesmai
un stilam

• Sākot no 30.10.2018. līdz 18.02.2019. par katriem iztērētiem 5 eiro pirmcējam tiek
izsniegta viena kampaņas uzlīme. Iepērkoties par 10 eiro, tiks izsniegtas 2 uzlīmes. Uzlīmes
nepieciešams ielīmēt KitchenAid uzlīmju bukletā.

tavā virtuvē

• Kampaņas uzlīmes var krāt arī digitāli Mans Rimi. Sākt krāt uzlīmes digitāli var jebkurā brīdī
kampaņas laikā, piesakoties Rimi kioskā vai savā profilā Rimi mājaslapā.
• Kampaņas uzlīmes iespējams krāt no 30.10.2018. līdz 18.02.2019.

• 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.

Kitchen Aid misija ir
rosināt pavārus izpaust
savu radošumu.

• 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.

• Uzlīmes pret kādu no KitchenAid produktiem iespējams apmainīt no 30.10.2018. līdz
25.02.2019. vai līdz brīdim, kad preces pieejamas veikalā, piemaksājot noteikto naudas summu.

• KitchenAid 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.

Blenderis 1,75 l ražots ASV,
pārējās preces
ražotas Ķīnā.
GARANTIJA

• Uzlīmes nav iespējams apmainīt pret skaidru naudu.

GADI

Preču garantijas remontu nodrošina KitchenAid oficiālā
pārstāvniecība Baltijā.

1

Akcijas uzlīmes krāj no 30.10.2018. līdz 18.02.2019.
Uzlīmes pret produktiem varēs apmainīt līdz 25.02.2019.

KRĀJ DIGITĀLĀS UZLĪMES
SAVĀ MANS RIMI KARTĒ

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar KitchenAid
klientu servisu: +371 2 0220275.
www.kitchen.ee

• Uzlīmju kampaņas preces ir pieejamas ierobežotā daudzumā. Akcija ir spēkā, kamēr preces ir
veikalā.

• KitchenAid produktu iegādei Latvijā var izmantot arī KitchenAid 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.
• Preču garantijas remontu nodrošina KitchenAid oficiālā pārstāvniecība Baltijā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar KitchenAid klientu servisu: +371 2 0220275.

• 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.
• Lūdzam saglabāt bukletu Jūsu tālākai uzziņai.

© 2018 All rights reserved. KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.
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Uzzini vairāk: rimi.lv

EKSKLUZĪVI TIKAI

Akcijas uzlīmes krāj no 30.10.2018. līdz 18.02.2019.
Uzlīmes pret produktiem varēs apmainīt līdz 25.02.2019.

UNIVERSĀLAIS MAZAIS NAZIS,
13,2 cm, preces kods: P504886

MAIZES GRIEŽAMAIS NAZIS,
19,4 cm, preces kods: P504884

STEIKA NAŽU KOMPLEKTS,
2 gab., 11,8 cm, preces kods: P504887

NAŽU STATĪVS
NO AKĀCIJAS
KOKA,
ietilpība 5 nažiem,
preces kods: P504888

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+4,99 EUR

Pārdošanas cena 29,99 EUR

MAZAIS SANTOKU NAZIS,
11,4 cm, preces kods: P504885

Pārdošanas cena 34,99 EUR

• Vienkāršs ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis.
• Nerūsējošā tērauda korpuss.
• Noņemama pamatne.

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+49,99 EUR

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+54,99 EUR

Pārdošanas cena 54,99 EUR

Pārdošanas cena 99,99 EUR

PAVĀRA LIELAIS
VIRTUVES NAZIS,

GAĻAS NAZIS – CIRVIS,

ROKAS BLENDERIS,

PĀRTIKAS SMALCINĀTĀJS,

BLENDERIS,

• Jaudīgs 2 ātrumu līdzstrāvas
motors.
• Komplekta 0,7 l tilpuma
blendēšanas trauks ar vāku,
nesatur BPA.

• Divi ātrumi: CHOP (smalcināšana)
un PUREE (biezeņa gatavošana).
• Mitro sastāvdaļu pievienotājs
smalcinātāja darbības laikā.
• 800ml tilpuma smalcināšanas
trauks ar vāku un rievotu nerūsējošā
tērauda asmeni. Nesatur BPA.

• 5 ātrumu motors ar Intelli-Speed™
motora vadību.
• Viegli tīrāms vadības panelis ar
LED indikatorlampiņām.
• Komplektā tilpuma krūze,
kas nesatur BPA, ar nofiksējamu
vāku, iekļaujot mazu mērtrauku.

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+49,99 EUR

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+49,99 EUR

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+99,99 EUR

19,8 cm, preces kods: P504882

15,2 cm, preces kods: P504881

17,4 cm, preces kods: P504883

Pārdošanas cena 49,99 EUR

• Regulējama grauzdējuma
pakāpe (1-5).
• Poga vienpusējai grauzdēšanai.
• Hromētas pogas ar zilu
izgaismojumu darbības laikā.
• Izņemama drupaču paplāte.

1,25 l, preces kods: 5KEKL2221EOB

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+10,99 EUR

LIELAIS SANTOKU NAZIS,

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+9,99 EUR

ELEKTRISKĀ TĒJKANNA,

2 šķēlēm, preces kods: 5KMTL5112EOB

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+9,99 EUR
Pārdošanas cena 49,99 EUR

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+6,99 EUR

ĪPAŠĀ CENA
NEKRĀJOT UZLĪMES
14,99 EUR

TOSTERIS,

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+9,99 EUR
Pārdošanas cena 49,99 EUR

SAKRĀJOT 30 UZLĪMES
+9,99 EUR
Pārdošanas cena 49,99 EUR

2 ātrumi, preces kods: 5KHBL1321EOB

Pārdošanas cena 99,99 EUR

Pārdošanas cena 99,99 EUR

2 režīmi, 830 ml, preces kods: 5KFC3515EOB

Pārdošanas cena 79,99 EUR

Pārdošanas cena 99,99 EUR

1,75 l, preces kods: 5KSBL5651EOB

Pārdošanas cena 179,99 EUR

Ražots ASV

