
Piegāde
m79.lv/piegade

Bezmaksas saņemšana Ekonomiskā piegāde Komforta piegāde

Saņemot preces SIA EKOSHOP
datorsalonā M79 -

Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 125

Jums par piegādi NAV jāmaksā!

(Piegādes izmaksas veikalā 1%
apmērā no
pasūtījuma kopējās summas, ja
veicat
apmaksu uz vietas pie preces
saņemšanas)

Parādīt kartē

Omniva pakomāti
Visā Latvijas teritorijā2.50€

Maksimālais svarslīdz 30 kg

Garumslīdz 64 cm

Augstumslīdz 41 cm

Platumslīdz 38 cm

Piegāde tiek veikta 2 darba
dienu laikā.

Uzzināt sīkāk

DPD Pickup Paku
Bode
Visā Latvijas teritorijā 2.50 €

Maksimālais svarslīdz 20 kg

Garumslīdz 100 cm

Kopgarumslīdz 200 cm

Piegāde tiek veikta 2 darba
dienu laikā.

Saņemšanas punkti

Piegādes izmaksas
Rīgā
0-4 kg 5.50€

4-10 kg 8€

10-30 kg 15€

30+ kg 25€

Ja prece atrodas uz vietas
veikalā, preču
piegāde Rīgā tiek veikta 1-3
darba dienu
laikā. Par precīzāku piegādes
laiku Jūs
informēs M79 pārstāvis.

Piegādes izmaksas
ārpus Rīgas
0-4 kg 6.50€

4-10 kg 10€

10-30 kg 20€

30+ kg 30€

Ja pasūtītā prece pieejama
veikalā vai
noliktavā, preču piegāde ārpus
Rīgas tiek
veikta 2-5 darba dienu laikā.
Par precīzāku
piegādes laiku Jūs informēs
M79 pārstāvis.

Vispārīgie noteikumi
Preču piegādi M79 realizē, izmantojot savu kurjerdienestu vai partneru loģistikas
pakalpojumus.

Preču piegāde tiek nodrošināta: daudzdzīvokļu mājās - tikai līdz kāpņutelpai, privātmājās -
līdz mājas ārdurvīm. Rīgas pilsētas robežās, iepriekš vienojoties par papildus samaksu, ir
iespējama uznešana uz dzīvokli vai ienešana mājā.

Teritorijās ar speciālām iebraukšanas atļaujām, liela izmēra un svara preces, kuras ir
iespējams transportēt tikai ar auto, M79 piegādā tikai līdz šīs teritorijas robežai. Par šādu
preču piegādi vēlams sazināties iepriekš.
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http://m79.lv/piegade
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2175.6439045119128!2d24.130934000000003!3d56.95490200000001!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x46eece4c8269bdbb%3A0x2c00398e746d5bc!2sM79+Datortehnika%2C+EK+Tehnika+SIA!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1415611474890
http://m79.lv/resources/pdf/Omniva_pakomatu_adreses.pdf
https://www.dpd.com/lv/sakums/pickup_paku_bode/pickup_paku_bode_punkti/sanemsanas_punkti


Piegādes cena var mainīties atkarībā no produktu gabarītiem. M79 pārstāvis informēs Jūs
par precīzām piegādes izmaksām pasūtījuma apstrādes procesā.

Pasūtījumi aktīvi M79 veikalā tiek turēti 3 darba dienas.
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