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ATZĪMĒJIET VIENU IZVĒLNI
Vēlos kļūt par MAXIMA uzņēmumu 
kartes programmas dalībnieku

Pieteikuma veidlapai pievienota uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai Uzņēmuma reģistra lēmums par reģistrāciju

Vēlos mainīt savu MAXIMA 
uzņēmumu karti pret jaunu

Vēlos atjaunot 
savus datus

1.  Iegādāties MAXIMA uzņēmumu karti var jebkurā MAXIMA 
kasē vai MAXIMA XX XXX informācijas centrā.
2. Aizpildiet pieteikuma veidlapu un kopā ar uzņēmuma 
reģistrācijas apliecības kopiju vai Uzņēmumu reģistra lēmumu  

samaksu par 

3. Kasieris izsniegs Jums karti, kura tiks aktivizēta 5 darba dienu 
laikā, par to paziņojot uz Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.

1. Aizpildiet pieteikuma veidlapu un kopā ar

iesniedziet kasierim jebkurā MAXIMA veikalā
2. Kasieris Jums izsniegs jauno uzņēmumu karti, kura tiks 
aktivizēta 5 darba dienu laikā, par to paziņojot uz Jūsu 
norādīto tālruni vai e-pastu.
3. Vecajā kartē uzkrātā MAXIMA nauda tiks novirzīta 
uz jauno MAXIMA uzņēmumu karti. 



ŠO LAUKU AIZPILDA KASIERIS

ŠO LAUKU AIZPILDA KASIERIS

reģistrācijas
 apliecības kopiju vai Uzņēmumu reģistra lēmumu par 
reģistrāciju

par reģistrāciju iesniedziet kasierim. Veiciet 
uzņēmumu karti.

1. Aizpildiet pieteikuma veidlapu un kopā ar 
reģistrācijas apliecības kopiju vai Uzņēmumu reģistra 
lēmumu par reģistrāciju iesniedziet to kasierim jebkurā 
MAXIMA veikalā.
2. 5 darba dienu laikā no veidlapas iesniegšanas brīža 
Jūsu dati tiks atjaunoti, par to paziņojot uz Jūsu 
norādīto tālruni vai e-pastu.



• SIA „MAXIMA Latvija” patur tiesības mainīt kartes lietošanas noteikumus, tostarp mainot piemēroto atlaides lielumu, piemērošanas veidu  
un apstākļus bez iepriekšēja brīdinājuma.

• Karte nodrošina tūlītēju 5% atlaidi, ja pirkums veikts veikalos MAXIMA. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm un “Paldies” kartes lojalitātes akcijām.
• 5% atlaide, MAXIMA nauda netiek uzkrāta un ar to nevar norēķināties par dāvanu kartēm, tabakas izstrādājumiem, mākslīgajiem maisījumiem 

zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem un to komisijas maksām. Kā arī 
ar MAXIMA naudu nevar norēķināties par alkoholu.

• Par katru pirkumu klients uzkrāj MAXIMA naudu 1% apmērā no pirkuma summas. 1 MAXIMA nauda = 0,01 €. Ar uzkrāto MAXIMA naudu Klients 
var apmaksāt līdz 50% no pirkuma summas. Kalendārā gada laikā uzkrātās MAXIMA naudas derīguma termiņš ir līdz nākamā kalendārā gada  
1. martam ar nosacījumu, ka kartes derīguma termiņš nav beidzies.

• Karti atļauts lietot tikai pilnvarotam uzņēmuma pārstāvim preču iegādei mazumtirdzniecībā gala patēriņam vai izmantošanai likuma  
„Par nodokļiem un nodevām” 30. Panta izpratnē. SIA „Maxima Latvija” neuzņemas atbildību par kartes izmantošanu tam neparedzētiem nolūkiem.

• SIA „MAXIMA Latvija” ir tiesības, nebrīdinot Klientu, bloķēt karti, ja Klients iepērk preces vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai. 
• Klientam obligāti jāinformē SIA „MAXIMA Latvija” par juridiskās personas informācijas izmaiņām (adreses maiņa, kontaktu maiņa u.c.)  

pa e-pastu info@maxima.lv. Kartes pazaudēšanas gadījumā lūdzam sazināties pa tālr.nr.: 80002020.
• Paplašināti noteikumi atrodami www.maxima.lv

Maxima uzņēmumu karšu lietošanas noteikumi 
1. SIA "MAXIMA Latvija" uzņēmumu kartes izsniedz MAXIMA veikalos - cena 5€, ieskaitot PVN.
2. Kartes izdod juridiskām personām (turpmāk – klients) preču iegādei mazumtirdzniecībā gala patēriņam 

  utekna amukieteip todlipzia ,itrak meņas stneilK .ēntarpzi atnap .03 ”māvedon nu meiļkodon raP„ amukil ianašotnamzi iav
un iesniedzot reģistrācijas apliecības kopiju. Ja obligātie aizpildāmie anketas lauciņi aizpildīti nepareizi, SIA „Maxima Latvija” ir 
tiesības neaktivēt vai jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt klienta kartes darbību, līdz trūkumu novēršanai.
3. Klients 5 darba dienu laikā saņems apstiprinājumu par kartes aktivizēšanu uz anketā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa  
numuru.
4. Klients var saņemt tikai vienu SIA “MAXIMA Latvija” Uzņēmumu karti. Atsevišķos gadījumos, klients var saņemt papildu 
karti, iesniedzot rakstveida lūgumu un pamatojot nepieciešamību. Papildu kartes izsniegšana tiek izvērtēta saskaņā ar 
MAXIMA iekšējiem noteikumiem. 
5. SIA "MAXIMA Latvija" ir tiesības vienpusēji mainīt uzņēmumu kartes lietošanas noteikumus, tostarp mainot 
piemēroto atlaides lielumu, piemērošanas veidu un apstākļus bez iepriekšēja brīdinājuma.
6. Uzņēmumu kartes derīguma termiņš ir norādīts uz kartes. Derīguma termiņa beigās veco karti var samainīt pret jaunu jebkurā  
MAXIMA veikalā bez maksas.

Tūlītēja 5% atlaide

7. Karte nodrošina tūlītēju 5% atlaidi, ja pirkums veikts veikalos MAXIMA. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm un “Paldies” 
kartes lojalitātes akcijām.
8. 5% atlaide netiek piešķirta par dāvanu karšu, tabakas izstrādājumu, mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu 
ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem pirkumiem, trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem (priekšapmaksas karšu, TV aktivizēšanas 
kodu, biļešu, rēķinu, apdrošināšanas pakalpojumu, foto un kopēšanas pakalpojumu utt.) un to komisijas maksām.

Maxima naudas uzkrājums

9. Par katru pirkumu klients uzkrāj MAXIMA naudu 1% apmērā no pirkuma summas. 1 MAXIMA nauda = 0,01 €. Ar uzkrāto 
MAXIMA naudu Klients var apmaksāt līdz 50% no pirkuma summas. Kalendārā gada laikā uzkrātās MAXIMA naudas derīguma 
termiņš ir līdz nākamā kalendārā gada 1. martam ar nosacījumu, ka kartes derīguma termiņš nav beidzies.
10. MAXIMA nauda netiek uzkrāta un ar to nevar norēķināties par dāvanu karšu, tabakas izstrādājumu, mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem pirkumiem, trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem 
(priekšapmaksas karšu, TV aktivizēšanas kodu, biļešu, rēķinu, apdrošināšanas pakalpojumu, foto un kopēšanas pakalpojumu 
utt.) un to komisijas maksām. Kā arī ar MAXIMA naudu nevar norēķināties par alkoholu.

Kartes lietošanas noteikumi

11. Karti atļauts lietot tikai pilnvarotam uzņēmuma pārstāvim preču iegādei mazumtirdzniecībā gala patēriņam vai izmantošanai 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 30. panta izpratnē. SIA „Maxima Latvija” neuzņemas atbildību par kartes izmantošanu 
tam neparedzētiem nolūkiem.
12. SIA „MAXIMA Latvija” ir tiesības, nebrīdinot Klientu, bloķēt karti, ja Klients iepērk preces vairumtirdzniecībai vai 
mazumtirdzniecībai. 
13. Karti var saņemt tikai ES dalībvalstu juridiskās personas.
14. Klientam obligāti jāinformē SIA „MAXIMA Latvija” par juridiskās personas informācijas izmaiņām (adreses maiņa, kontaktu 
maiņa u.c.) pa e-pastu info@maxima.lv. Kartes pazaudēšanas gadījumā lūdzam sazināties pa tālr. nr.: 80002020.

Parakstot šo pieteikuma veidlapu, es apliecinu, ka esmu uzņēmuma 
pilnvarota persona un piekrītu:
-piedalīties MAXIMA uzņēmumu kartes programmā, 
-MAXIMA uzņēmumu kartes programmas un kartes lietošanas noteikumiem,
-uzņēmuma datu apstrādei.

 PARAKSTS


