
www.patatimber.lv

Mēs rūpīgi izvēlamies tikai Premuim kvalitātes eglītes, tāpēc par pasūtītās eglītes kvalitāti, Jums nav 
jāšaubās.

       •  Lai nodrošinātu eglīšu piegādi, mājas lapā www.patatimber.lv  jāizvēlas sava visskaistākā eglīte   
         un jānoformē pasūtījums un komentāra laukā jānorāda vēlamais piegādes datums un laiks, tad             
  jāveic tā apmaksa. Maksājums jāveic pirms noteiktā egles piegādes datuma.  

       •  E-veikalā pasūtīto eglīti iespējams izņemt Rīgas (Vienības gatve 97, Rīga) vai Dreiliņu veikalā           
         (Kuršu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads). 

       •  Egļu pasūtījums jānoformē un jāveic tā apmaksu, vismaz vienu darba dienu pirms izvēlētā     
          piegādes datuma. 

       •  Saņemot eglīšu pasūtījumu no mājas lapas www.patatimber.lv, ar Jums sazināsies uzņēmuma   
          pārstāvis, lai apstiprinātu Jūsu pasūtījumu un saskaņotu vēlamo piegādes laiku un adresi. Lūdzu  
    ņemiet vērā, ka pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no 8:00 līdz 17:00. 

       •  Ja vēlaties, lai pasūtīto eglīti piegādā Grinčs, mājas lapā http://eglites.patatimber.lv jāaizpilda          
          piegādes rezervācijas forma. Grinčs izvēlētās eglītes piegādās konkrētos datumos un laikos.              
          Precizēto piegādes zonu sarakstu, datumus un laikus skatīt zemāk tabulā. Eglītes tiks piegādātas   
          jūsu izvēlētā datumā un laika intervālā, kas būs norādīts rezervācijas formā.  

       •  Griezto egļu izmērs tiek noteikts, mērot no zāģēšanas vietas līdz galotnei, savukārt eglēm podiņos  
          izmērs tiek noteikts kopā ar podiņu.

       •  Ja piegādes adrese ir norādīta neprecīzi vai saņēmējs nav mājās, eglītes piegāde var aizkavēties  
          vai tikt pārcelta uz citu datumu. 

       •   Piegādes datums un laiks var tikt mainīts ne vēlāk kā 24h pirms paredzētās piegādes. 

       •   Egļu piegādi nodrošinām Rīgā un Pierīgā līdz dzīvokļa vai privātmājas durvīm. 

       •  Eglīšu iegāde ar piegādi Rīgā un Pierīgā  pieejama tikai eglīšu pirkumiem e-veikalā     
          www.patatimber.lv.                  
       •  Nopirktās eglītes veikalā (Rīgas vai Dreiliņu veikalā) netiek piegādātas.   

       •   Eglīšu piegāde ir bez maksas. 

       •   Lūdzam būt saprotošiem un ņemt vērā, ka piegādes laiks ir aptuvens un var mainīties laikapatākļu,   
   satiksmes intensitātes un citu līdzīgu apstākļu dēļ. 

Ja vēlaties pārliecināties par piegādi konkrētā adresē, lūdzam zvanīt pa tālruni: 25611122. vai rakstiet 
mums e-pastu uz eglites@patatimber.lv. 

Egļu atgriešanas nosacījumi

Ja piegādātā eglīte neatbilst Jūsu vēlmēm, tad piegādes brīdī iespējams to samainīt uz kādu citu izvēlē-
to eglīti no Grinča automašīnas. Ceram uz Grinča laipnību un izpalīdzību.  

Kad Grinčš būs devies prom, eglītes atpakaļ vairs nepieņems, nemainīs un naudu neatgriezīs. Tāpēc 
atgādinām – par atbilstību Jūsu vēlmēm pārliecināties piegādes brīdī.

Eglīšu piegādes nosacījumi 



www.patatimber.lv

Eglīšu piegādes precizētais zonu saraksts Rīgā un Pierīgā 

Piegādes vietas Datums un laiks, kad Grinčs var 
piegādāt egl īti

Datums un laiks, kad 
Grinčs var piegādāt egl īti

Datums un laiks, kad 
Grinčs var piegādāt egl īti

02.12.22. 13.12.22. 20.12.22.

10:00 - 14:00 14:00 - 20:00 10:00 - 14:00 

02.12.22. 13.12.22. 20.12.22.

14:00 - 20:00 10:00 - 14:00 14:00 - 20:00 

09.12.22. 16.12.22. 22.12.22.

10:00 - 14:00 14:00 - 20:00 10:00 - 14:00 

09.12.22. 16.12.22. 22.12.22.

14:00 - 20:00 10:00 - 14:00 14:00 - 20:00 

Bukulti, Jaunciems, Vecdaugava, 
Vecmīlgrāvis, Suži, Trīsciems, 
Mangaļsala, Vecāķi, Kundziņsala, 
Sarkandaugava, Mežaparks, Mīlgrāvis, 
Čiekurkalns, Pētersala-Andrejsala, 
Skanste, Brasa     

Centrs, Vecrīga, Avoti, Grīziņkalns, Teika, 
Purvciems, Mežciems, Jugla, Berģi, 
Brekši, Dreiliņi, Pļavnieki, Dārzciems, 
Maskavas forštate, Šķirotava, 
Ķengarags, Rumbula, Dārziņi, Ulbroka

Buļļi, Daugavgrīva, Bolderāja, Kleisti, 
Spilve, Voleri, Imanta, Iļģuciems, 
Dzirciems, Zasulauks, Šampēteris, 
Zolitūde, Mūkupurvs, Beberbeķi, Piņķi, 
Mārupe, Jaunmārupe, Skulte, Dzērves, 
Liberi, Mazāvas, Babīte, Mežāres

Vētras, Stūnīši, Tīraine, Bieriņi, 
Pleskolāde, Āgenskalns, Torņakalns, 
Atgāzene, Ziepniekkalns, Bišumuiža, 
Katlakalns, Salas, Baloži, Medemciems, 
Rāmava, Krustkalni, Ziedonis, Lapenieki, 
Valdlauči, Jaunmārupe, Mārupe

www.patatimber.lv/lv/69-ziemassvetku-eglites
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