
 

KAPUČJAKAS UN KAPUČDŽEMPERI AR RCHV LOGO  

KĀ VEIKT PASŪTĪJUMU? 

Pasūtījumi tiek pieņemti elektroniski, klientam 
aizpildot pasūtījuma veidlapu tiešsaistē. 
Vietnes adrese: https://ej.uz/5oex  
Pasūtījumu varat ērti veikt arī no sava 
viedtālruņa.  

KAD IR IESPĒJAMS VEIKT 

PASŪTĪJUMU? 

▪ Pasūtījumu varat veikt, aizpildot pasūtījuma veidlapu 
jebkurā Jums ērtā brīdī.  

▪ Individuālie pasūtījumi tiek apkopoti 2 reizes mēnesī, līdz 
15.datumam un līdz mēneša pēdējam datumam. 

▪ Kolektīvie (klašu) pasūtījumi (virs 10 vienībām) tiek 
apkopoti vienu reizi nedēļā līdz nākamās nedēļas 
pirmdienai. 

CIK ILGĀ LAIKĀ TIEK IZPILDĪTI PASŪTĪJUMI?  

▪ Pēc pasūtījumu apkopošanas ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā tiks izrakstīts un uz Jūsu norādīto e-pastu nosūtīts 
rēķins. 

▪ Pasūtījuma izpilde tiks uzsākta pēc pilnas rēķina apmaksas.  

KĀ VEICAMI NORĒĶINI? 

▪ Pēc pasūtījuma veikšanas un rēķina apmaksas pasūtījums tiks nodots realizācijai. 
▪ Veicot maksājumu ar pārskaitījumu, lūdzam obligāti norādīt rēķina numuru.  
▪ Maksājuma rekvizīti: 

SIA “Selling” 
Reģ.Nr. 40003814283 
Konts: LV59HABA0551028044759 
AS “Swedbank” 

IZSTRĀDĀJUMU SAŅEMŠANA 

▪ Individuālos pasūtījumus aicinām saņemt veikalā “Bille”, Stabu ielā 50, Rīgā darba dienās no plkst.11:30 līdz 
19:00 vai sestdienās no plkst.11.30 līdz 15.00. 

▪ Klātienē izstrādājumus varat apskatīt Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, Kr.Barona ielā 97A, Rīgā. 

KONTAKTPERSONA 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar RCHV Atbalsta biedrības kontaktpersonu Ivetu Rozenfeldi 
(mob.t.29 101 300, e-pasts: iveta.rozenfelde@gmail.com). 
 

PIELIKUMĀ:  

1. Kapučjaku un kapučdžemperu cenu lapa 
2. Izmēru tabulas (t.sk. izstrādājumu pieejamās krāsas). 

 
 
 
 

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar:  

https://ej.uz/5oex
https://www.google.com/maps/place/%C5%AAnijas+iela+16B,+Vidzemes+priek%C5%A1pils%C4%93ta,+R%C4%ABga,+LV-1084/@56.967487,24.1659834,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x46eece5b2af9f3f3:0x3b723c7e702c5167!2zxapuaWphcyBpZWxhIDE2QiwgVmlkemVtZXMgcHJpZWvFoXBpbHPEk3RhLCBSxKtnYSwgTFYtMTA4NA!3b1!8m2!3d56.9674841!4d24.1681721!3m4!1s0x46eece5b2af9f3f3:0x3b723c7e702c5167!8m2!3d56.9674841!4d24.1681721
mailto:iveta.rozenfelde@gmail.com


PIELIKUMS: CENU LAPA 

 

KAPUČJAKAS  
 

Nr.p.k. Izstrādājums Cena (iesk. PVN 21%) 

1. Kapučjaka ar drukātu logo (bez saukļa) 21,50 

2. Kapučjaka ar izšūtu logo (bez saukļa) 22,28 

3. Kapučjaka ar drukātu logo un drukātu saukli 23,43 

4. Kapučjaka ar izšūtu logo un drukātu saukli 24,22 

5. Kapučjaka ar drukātu logo un izšūtu saukli 32,39 

6. Kapučjaka ar izšūtu logo un izšūtu saukli 33,17 

 

KAPUČDŽEMPERI 
 

Nr.p.k. Izstrādājums Cena (iesk. PVN 21%) 

1. Kapučdžemperis ar drukātu logo  (bez saukļa) 16,39 

2. Kapučdžemperis ar izšūtu logo  (bez saukļa) 17,18 

3. Kapučdžemperis ar drukātu logo un drukātu saukli 18,33 

4. Kapučdžemperis ar izšūtu logo un drukātu saukli 19,11 

5. Kapučdžemperis ar drukātu logo un izšūtu saukli 27,28 

6. Kapučdžemperis ar izšūtu logo un izšūtu saukli 28,07 

 

 

 



PIELIKUMS: IZMĒRU TABULAS 

 

KAPUČJAKAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAPUČDŽEMPERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


