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PROFESSIONAL programmas apraksts
Sveicam Jūs kā programmas Professional dalībnieku! Pateicībā par Jūsu vēlmi sadarboties ar SIA Reaton
(Reaton), piedāvājam programmu Jūsu projektu īstenošanai.
PROFESSIONAL programmu, esam izstrādājuši ar mērķi sniegt juridiskām personām piemērotākos
piedāvājumus dažādu projektu realizēšanā, neatkarīgi vai Jūs pārstāvat celtniecības, arhitektūras,
dizaina uzņēmumus, esat neliels celtnieks, vai publiskā sektora pārstāvis.
PROFESSIONAL programma darbojas Reaton tirdzniecības vietās:




Reaton apdares materiālu veikalā: Čiekurkalna 2.līnija 74, Rīga, LV-1026;
mc2 interjera un delikatešu centrā – apdares un interjera nodaļās;
Gastronome, Gastronome Grilbārā, Krasta iela 68a, Rīga, LV-1019.

Jautājumu gadījumā variet sazināties ar mums pa tālr.: (+371) 25777771 vai rakstot uz e-pastu
apdare@reaton.lv. Mēs labprāt palīdzēsim un sniegsim konsultācijas Reaton apdares materiālu veikalā:
Čiekurkalna 2.līnija 74, Rīga, LV-1026, P – Pk: 09:00 - 18:00.
Kā kļūt par PROFESSIONAL programmas dalībnieku?
Lai kļūtu par mūsu jauno klientu, Jums ir nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu Reaton apdares
materiālu veikalā vai Reaton tīmekļa vietnē.
Kļūstot par PROFESSIONAL programmas dalībnieku, Jūs iegūsiet:
1. Garantēta fiksētā atlaide*:
 Pastāvīga 20% atlaide visiem apdares materiāliem Reaton apdares materiālu veikalā;
 20% atlaide mc2 interjera un delikatešu centra apdares materiālu un interjera nodaļās;
 5% atlaide Gastronome un Gastronome Grilbārā.
2. Kā PROFESSIONAL programmas dalībnieks Jūs regulāri saņemsiet labākos akciju piedāvājumus.
3. Ātrs un ērts iepirkšanās process un individuālas konsultācijas:
 Reaton pieredzējušie speciālisti Jums atbildēs uz visiem Jūs interesējošajiem jautājumiem, kā
arī palīdzēs izvēlēties preces, aprēķināt nepieciešamo materiālu daudzumu un nodrošināt
optimālākos risinājumus.
4. Viegla un ātra pasūtījumu noformēšana:
 Pasūtījumu var noformēt, esot uz vietas veikalā, pa tālruni vai e-pastā, sazinoties ar mūsu
tirdzniecības speciālistiem.
5. Piegāde objektā:
 Reaton pieredzējušie darbinieki palīdzēs Jums noformēt pasūtījumu atbilstoši projektam un
noorganizēs preču tiešu piegādi uz objektu.
Vairāk informācijas par fiksētās atlaides un atsevišķiem piedāvājumiem iespējams uzzināt pie Reaton
speciālistiem Reaton apdares materiālu veikalā, zvanot uz tālr.: (+371) 25777771 vai rakstot uz e-pastu:
apdare@reaton.lv.
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*Atlaides nesummējas ar citiem atlaižu piedāvājumiem.
Atteikšanās no PROFFESIONAL programmas klienta statusa.
Jums kā PROFFESIONAL programmas dalībniekam, ir tiesības atteikties no klienta statusa, rakstiski
informējot un iesniedzot pieteikumu Reaton apdares materiālu veikalā vai sūtot pieteikumu uz e-pastu:
apdare@reaton.lv. PROFESSIONAL programmas noteikumu un nosacījumu pārkāpuma gadījumā, Reaton
ir tiesīgs anulēt klienta statusu. Iesniegtie dati tiek glabāti un apstrādāti tik ilgi, kamēr Jūs neesat
atteicies no klienta statusa vai lūdzis Reaton dzēst datus.
PROFFESIONAL programmas kartes nozaudēšana vai sabojāšana.
Kartes nozaudēšanas gadījumā Jums kā programmas dalībniekam ir pienākums par to paziņot Reaton
darbiniekiem, zvanot pa tālruni (+371) 25777771 vai nosūtot aizpildītu pieteikumu par kartes
atjaunošanu uz e-pasta adresi: apdare@reaton.lv. Kartes nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā jaunas
kartes izgatavošanas izmaksas ir 2.50 EUR.
Citi noteikumi un nosacījumi.
Reaton patur tiesības mainīt PROFESSIONAL programmas noteikumus un nosacījumus un/vai atcelt
programmu, paziņojot par to Reaton tīmekļa vietnē un tirdzniecības vietās vismaz 14 (četrpadsmit)
dienas iepriekš.

