Preču piegādi nodrošina Neoshop.lv kurjerdienests, Latvijas Pasts - "Express Pasts”, "DPD”
Pickup Paku Bode" un "Omniva"
Saņemšana NEOSHOP veikalā:
Preces iespējams saņemt mūsu veikalā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 45:
1. Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 19:00.
2. Sestdienās, svētdienās - iepriekš saskaņojot preces izņemšanu ar tirdzniecības menedžeri! Šajā
gadījumā apmaksa par preci ir jāveic ar bankas pārskaitījumu, naudai jābūt AS NEO kontā līdz
piektdienai.
3. Preču saņemšana mūsu veikalā ir bez piegādes maksas
Ja pasūtījuma apmaksa ir plānota pie saņemšanas, tad lūdzam pasūtījumu izņemt 10 dienu laikā no tā
sagatavošanas brīža vai pabrīdīnāt ka Jūs plānojiet ierasties pie mums vēlāk. Gadījumā, ja pasūtījums
nav izņemts un mums nav informācijas par pasūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšanu, paturam
tiesības šo pasūtījumu anulēt un atgriezt rezervētas preces brīvā pārdošanā.
Ja pasūtījums kāda iemesla dēļ Jums vairs nav aktuāls un Jūs vēlāties to atcelt, lūdzam informēt par
savu lēmumu arī mūs - neviens nepārmetīs, bet tas palīdzēs mums precīzāk apzināt aktuālu
noliktavas atlikumu, neveidot liekus uzkrājumus un, iespējams, arī tikt ātrāk pie kārotas preces citam
pircējam. Jūs varat nosūtīt mums e-pastu, uzzvanīt, nosūtīt SMS vai, varbūt, arī vēstuli pa pastu - kā
Jums ir ērtāk!
Piegāde Rīgā:
Rīgā un tuvākajā Rīgas apkaimē pasūtījumu piegādāsim ar savu kurjeru palīdzību vai, lielās
noslodzes gadījumos, lūgsim palīdzību vienam no draudzīgājiem kurjerdienestiem. Apmaksa
pasūtījumā saņemšanas brīdī ir iespējama gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti.
Standarta piegādes laiks ir tajā pašā vai nākamajā darba dienā no pasūtījuma nodošanas piegādei.
Protams, iespēju robežās cenšamies saskaņot arī precizāku piegādes laiku 2-3 stundu intervālā.
Pārējā Latvijas teritorijā piegādes iespēja ar Neoshop.lv kurjeru tiek atsevišķi saskaņota ar
menedžeri katram konkrētam gadījumam, balstoties uz Jūsu vēlmēm un mūsu iespējām.
Piegādes termiņu izmaiņas gadījumā, mēs obligāti ar Jums sazināsimies, lai vienotos par citu
piegādes termiņu.
Latvijas pasts:

Latvijas pasts piegādā preci līdz Jūsu adresei vai līdz izvēlētajai Pasta nodaļai. Jums ir iespēja
izvēlēties gan sev vēlamo apmaksas veidu, gan vietu. Saņemot preci Jums ir jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments. Ja prece tiek iegādāta līzingā, Jums ir jāsagatavo pases kopija un būs
jauzrāda šī dokumenta oriģināls.
Standarta piegādes laiks ir 1-2 darba dienas pēc preces izsūtīšanas.
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Venipak:

Venipak kurjers piegādā preci līdz Jūsu adresei. Jums ir iespēja izvēlēties gan sev vēlamo apmaksas
veidu, gan vietu. Ja prece tiek iegādāta līzingā, Jums ir jāsagatavo pases kopija un būs jauzrāda šī
dokumenta oriģināls.
Standarta piegādes laiks ir 1-2 darba dienas pēc preces izsūtīšanas.

Omniva pakomāti:
Ar Omniva var nosūtīt sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 30.0 kg, un kuru maksimālie izmēri
ir 64x39x38 cm. Drošības apsvērumu dēļ, dažas preču grupas (piemēram, skābes akumulatori,
pārtikas preces) netiek piegādātas ar Omniva pakomātu staprniecību.
Piegāde tiek nodrošināta uz Omniva pakomātiem visā Baltijā. Sūtījuma apmaksa ir iespējama tikai ar
priekšapmaksu.
Standarta piegādes laiks ir 1-2 darba dienas pēc preces izsūtīšanas. Sūtījuma uzglabāšanas laiks
pakomāta ir 7 dienas.
Vairāk informācijas šeit:

DPD Pickup Paku Bode preču saņemšanas punkti:
Ar DPD Pickup Paku Bode var nosūtīt sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 20.00 kg
Sūtījuma apmaksa ir iespējama tikai ar priekšapmaksu. Sūtot pakas uz Pickup Paku Bode punktiem,
jāņem vērā sekojoši svara un izmēra ierobežojumi:
•
•
•
•

Maksimālais svars: 20 kg
Garākā mala: 100 cm
Maksimālais kopgarums: 200 cm
Pakas kopgaruma aprēķināšana: 2 augstumi + 2 platumi + garākā mala = 200 cm

Standarta piegādes laiks ir 1-3 darba dienas pēc preces izsūtīšanas.
Piegāde tiek nodrošināta uz DPD Latvija partneru punktiem visā Latvijā. Vairāk informācijas šeit:
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Citi piegādes nosacījumi:
1. Preču piegāde Rīgā un Rīgas rajonā tiek veikta līdz mājas ārdurvīm.
2. Neoshop.lv kurjers labprāt palīdzēs Jums nogādāt pasūtīto preci arī Jūsu dzīvoklī vai garāžā.
Tomēr smagu un lielu preču piegādes gadījumā, kad vienam cilvēkam nav pa spēkam tās pārvietot,
lūdzam Jums palīdzēt no savas puses tās uznest un novietot, vai arī, veicot pasūtījumu, informēt, ja
tas nav iespējams. Piegādēm Rīgā mēs piedāvājam tā saukto "4 Hands Service" - divi kurjeri uz
vienu adresi. Šāda pakalpojuma cena - 25.00 € ar PVN par otrā palīga piesaisti.
3. Maksa katram kurjeram par preces uznešanu un palīdzēšanu ir 2.00 € par katru mājas stāvu.
4. Smagas un lielgabarīta preces, kurām piegāde tiek nodrošināta ar Venipak un Latvijas pasta
kurjeru starpniecību, tiek piegādātas tikai līdz mājas ārdurvīm.
5. Preču piegādes maksa neietver iekārtu uzstādīšanu un regulēšanu.
6. Lūdzam ņemt vērā, ka transporta kompānijas aprēķina pārsūtīšanas maksu, balstoties ne tikai uz
kopējo sūtījuma svaru, bet arī uz sūtījuma gabarītiem un tā saturu/iepakojumu, līdz ar to nestandarta
gadījumos ir iespējamas piegādes cenas izmaiņas. Jebkuru izmaiņu gadījumā mēs noteikti ar Jums
sazināsimies pirms pasūtījuma izsūtīšanas un saskaņosim nepieciešamās detaļas.

Piegādes veids
Saņemšana Neoshop
Rīga, Daugavgrīvas
iela 45

Neoshop piegāde
Rīgā

Svars un noteikumi
Bez ierobežojuma
Standarta sūtījums
Ledusskapji,
veļasmašīnas,
mēbeles
Apkures katli virs
150 kg

Pakalpojuma
Apmaksas veids
cena € ar PVN
Bez maksas

6.00 €
12.00 €

Skaidrā
naudā,priekšapmaksa,līzings,ar
bankas karti

20.00 €

Skaidrā
naudā,priekšapmaksa,līzings,ar
bankas karti

Neoshop piegāde
Jelgavā (otrdienās,
ceturtdienās)

Standarta sūtījums
Ledusskapji,
veļasmašīnas

12.00 €
20.00 €

Skaidrā
naudā,priekšapmaksa,līzings

Venipak

Līdz 700 Kg

No 7.50 €

Skaidrā
naudā,priekšapmaksa,līzings

4.00 €

Skaidrā
naudā,priekšapmaksa,līzings

Saņemšana ar
Exprespasta kurjeru
Līdz 20 kg
"Latvijas Pasta"
nodaļās
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Latvijas Pasts
piegāde visā Latvijā
līdz klientam

Bez ierobežojuma

Omniva piegāde uz
pakomātiem

Sūtījuma maksimālie
izmēri ir 64x39x38
1.99 €
cm, svars līdz 30 kg

Priekšapmaksa

DPD Pickup Paku
Bode

Garākās malas izmērs
- ne lielāks par
3.50 €
100cm, svars līdz 20
kg

Priekšapmaksa

No 10.00 €
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Skaidrā naudā,priekšapmaksa

