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un procesa apraksts preču iegādei ar priekšapmaksu ar parskaitījumu:

Maksātājs: Uzņēmuma nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Uzņēmuma PVN reģistrācijas nr:

Uzņēmuma tālruņa numurs:

Uzņēmuma faksa numurs:

Uzņēmuma darbības joma:

Uzņēmuma juridiskā adrese:

Uzņēmuma faktiskā adrese :

Saņēmējs: Uzņēmuma nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Uzņēmuma PVN reģistrācijas nr:

Uzņēmuma tālruņa numurs:

Uzņēmuma faksa numurs:

Uzņēmuma darbības joma:

Uzņēmuma juridiskā adrese:

Uzņēmuma faktiskā adrese :

Kontaktpersona : vārds, uzvārds

e-pasta adrese:

tālruņa nr.: 

vārds, uzvārds

e-pasta adrese:

tālruņa nr.: 

PIETEIKUMS DEBITORA KARTIŅAS IZVEIDOŠANAI

NB! Iegādājoties preces ar pārskaitījumu, netiek piemērotas  PALDIES un Uzņēmumu karšu turētājiem paredzētās 

atlaides.  

7.2. apmaksājot avansa rēķinu caur internetbanku: Klients  preces veikalā var saņemt 3 darba dienu laikā  - kad tiek 

apstiprināta  iemaksa bankas kontā, par to Klientu informē atbildīgais veikala darbinieks. 

1. Klients (Juridiskā persona) sūta rekvizītus uz elektroniskā pasta adresi   - gc.orders@maxima.lv  - norādot  veikala 

adresi, kurā būtu vēlams veikt iepirkumu.

veikala adrese, kur vēlas saņemt  preci :

2. Klientam tiks paziņots, ka uzņēmuma rekvizīti (klienta kartiņa) ir ievadīti datu bāzē un sākot ar nākamo dienu ir 

iespējams veikt preču iegādi samaksājot ar pārskaitījumu*.                                                             

3. Pēc paziņojuma saņemšanas Klientam jādodas uz norādīto veikalu un jāveic preču atlase. Preces ar priekšapmaksu  

uz pārskaitījumu  var iegādāties  visos MAXIMA veikalos. Veikalu adreses var apskatīties www.maxima.lv .

6. Preces Klients var saņemt, kad ir faktiski saņemta  avansa rēķina apmaksa.

7.1.apmaksājot avansa rēķinu bankas filiālē: Klients ar bankas maksājuma oriģinālu (ar bankas zīmogu) var doties 

atpakaļ uz veikalu un saņemt preces, veikala atbildīgajai personai iesniedzot  bankas maksājuma oriģinālu (ar bankas 

zīmogu).

4. Par iepirkumiem atbildīgā persona veikalos: MAXIMA XX, XXX - informācijas centra darbinieks; 

MAXIMA X veikalos - vecākais kasieris vai maiņas vadītājs.

5. Veikalā atbildīgā persona izsniedz Klientam avansa rēķinu (MAXIMA XX, XXX - informācijas centra darbinieks; 

MAXIMA X veikalos - vecākais kasieris vai maiņas vadītājs.

7. Apmaksas veidi un preču saņemšana:  

*Klienta kartiņa tiek izveidota darba dienā no plkst. 8:00 līdz 17:00 un uzņēmuma rekvizīti MAXIMA datu bāzē 

aktīvizējas ar nākamo dienu .


