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HAWAII EXPRESS piedāvājums LDzSA biedriem! 

 
       HAWAII EXPRESS ir sporta preču veikals, kurš Latvijā darbojas kopš 1997. gada.  Mūsu pamatdarbības virziens un aicinājums ir velosipēdi. 
      Mūsu piedāvājumā ir vairāk kā 350 dažādi velosipēdu modeļi jebkurai gaumei un vajadzībai, neskaitāms daudzums velo aksesuāru, kā arī 
profesionāls velo serviss. Organizējam regulārus velo treniņus, atraktīvas kampaņas un seminārus sportistiem un velomīļiem.  
    HAWAII EXPRESS misija un dzīvesveids ir velobraucēju kopienas popularizēšana ar mērķi palīdzēt cilvēkiem gūt prieku un emocionālu 
piepildījumu, braucot ar velosipēdu, kā arī nodot tālāk savas zināšanas un profesionālo pieredzi darbā, kurš mums sanāk vislabāk. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PIEDĀVĀJUMI:   

1. PRECES VEIKALĀ. Piedāvājam LDzSA biedriem velosipēdus un velo aksesuārus par samazinātu cenu. 

Preču sortimentu var aplūkot mūsu mājas lapā www.hawaii.lv , kā arī uz vietas veikalā Biķernieku ielā 
11. Piešķirtās atlaides nesummējas ar esošajām atlaidēm. 

SADARBĪBAS MODELIS:  
 

Preces ar atlaidi izsniedzam LDzSA biedriem uzrādot LDzSA biedru kartes.  
 

PAKALPOJUMS  APRAKSTS  NOSACĪJUMI 

            

PRECES VEIKALĀ 

 Velosipēdi visa gada garumā  -15% 

 Velo aprīkojums, velo apģērbs  -20% 

  Speciāli piedāvājumi atsevišķām preču grupām   līdz 25 % 

 Personalizēta un individuāla pieeja, bezmaksas konsultācijas (arī pa telefonu un e-pastu)  -100% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

http://www.hawaii.lv/
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2. VELO SERVISS. Piedāvājam LDzSA biedriem apkopt un remontēt savus velosipēdus HAWAII EXPRESS 

servisā Rīga, Biķernieku ielā 11. Mūsu meistari ir pieredzējuši speciālisti ar individuālu pieeju katram 
velosipēdam. HE VELO SERVISĀ iespējams veikt jebkuras sarežģītības velosipēdu remontus, ieskaitot 
ROCK SHOX un FOX amortizatoru apkopi un remontu. 

      
 SADARBĪBAS MODELIS: 
        
       LDzSA biedri tiek apkalpoti individuāli ievērojot speciālu cenrādi.  

 

PAKALPOJUMS  APRAKSTS  NOSACĪJUMI 
 

VELO APKOPES 

   
 

 velo remonts visu sezonu http://www.hawaii.lv/apkope   -10% 
 velo rezerves daļas visu sezonu  -15% 
 UZSĒDES REGULĒŠANA http://www.hawaii.lv/www.hawaii.lv/bike-fitting/   -20% 
 

  
 

 Bezmaksas profesionāļu konsultācija un individuāla pieeja labākā risinājuma atrašanā  -100% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

3. VELO GARĀŽA  vai “Ja nav kur nolikt eglīti atved pie mums riteni!”  
http://www.hawaii.lv/velo-garaza/ 

       SADARBĪBAS MODELIS:  
 

       Mēs Jūsu biedriem piedāvājam ļoti aktuālu pēc sezonas risinājumu velosipēdu uzglabāšanai un 
servisam ziemas periodā. Esam       
       izstrādājuši  LABĀKO komplekso risinājumu Rīgas pilsētā ar īpašiem nosacījumiem LDzSA biedriem.         
                                                                                                                                                     

PAKALPOJUMS  APRAKSTS  NOSACĪJUMI 
 

VELO GARĀŽA 

 velosipēds tiek pieņemti HAWAII EXPRESS veikalā Biķernieku ielā 11  
-25%  pieņemot glabāšanā nododamo divriteni, noformējam pieņemšanas aktu  

 velosipēdi tiek uzglabāti apsildāmās, apsargātās veikala noliktavas telpās  
 LDzSA biedriem atvešana uz glabāšanas vietu bez maksas (Rīgas teritorijā)  -100% 

http://www.hawaii.lv/apkope
http://www.hawaii.lv/www.hawaii.lv/bike-fitting/
http://www.hawaii.lv/velo-garaza/
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 apmaksa par VELO GARĀŽU tiek iekasēta nododot velosipēdu īpašniekam.  līdz 31.03.2018. 
 iespēja veikt velo APKOPI par samazinātu cenu (01.10. – 28.02)   -40% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. ĒRNU VELOSIPĒDU APMAIŅAS PROGRAMMA. HAWAII EXPRESS velosipēdu veikalā pieejams ļoti plašs bērnu velosipēdu klāsts 

– sākot ar līdzsvara riteņiem divgadīgajiem braucējiem, līdz pat 20 un 24” pusaudžu velosipēdiem. Visiem zināms, ka bērni aug ātri un 
reālajā dzīvē arī bērnu velosipēds ir jāmaina pret lielāku reizi divos, trijos gados. Lai atvieglotu šo procesu un dotu iespēju mūsu 
klientiem ietaupīt, kā arī bērniem lietot augumam atbilstošu velosipēdu, esam izstrādājuši BĒRNU VELOSIPĒDU APMAIŅAS 
PROGRAMMU. 

       SADARBĪBAS MODELIS: 
 

PAKALPOJUMS  APRAKSTS  NOSACĪJUMI 

            

    • Nopirkts 1. bērnu velosipēds HAWAII EXPRESS veikalā   čeks -15 % 

BĒRNU    • Velosipēds kļūst par mazu - novērtējums HAWAII EXPRESS darbnīcā 10 minūšu laikā   garantijas talons, čeks 

VELOSIPĒDU   • Jauna velosipēda izvēle HAWAII EXPRESS veikalā   -15% 

APMAIŅAS   • Vecā velosipēda novērtējums kļūst kā iemaksa jaunā divriteņa iegādei   PAPILDATLAIDE 

PROGRAMMA   • Reāli tiek samaksāta starpība, kas veidojas starp jaunā un vecā velosipēda vērtību     

    • Nākošais velosipēds kļūst par mazu - līdzīgi kā iepriekš   garantijas  talons, čeks 

    • Iespējams mainīt līdz bērns ieguvis pieugušo velosipēdu (26" rata izmērs)   12" - 24" velosipēdi 

PIEMĒRS. Ja iepriekšējais velosipēds iegādāts par 120 € un ir saglabāts labā vizuālā un tehniskā stāvoklī, tad maksimālā summa, ko 
saņemsiet kā atlaidi jauna velosipēda iegādei, ir 60 €. Jaunā (lielākā velosipēda cena 160 €) – Jūs piemaksājat starpību 100 € un sākat 
lietot pilnīgi jaunu un augumam atbilstošu velosipēdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. CITAS AKTIVITĀTES. Jau daudzus gadus rīkojam regulārus velo treniņus sportistiem un velo entuziastiem daloties savā 

velobraukšanas pieredzē. Esam sākuši organizēt seminārus, lai izglītotu mūsu klientus un stāstītu par jaunākajām tendencēm velo 
industrijā, kā arī velobraucēju fiziskajā sagatavošanā. Ar atzīstamiem panākumiem HAWAII EXPRESS komanda startē lielākajās Latvijas 
MTB sacensībās un šajā pieredzē esam gatavi dalīties arī ar citiem. Mūsu veidotās un sadarbībā ar partneriem tapušās kampaņas ir 
atraktīvas, popularizē aktīvu dzīvesveidu un nevienu neatstāj vienaldzīgu. 
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https://vimeo.com/87339730 ,  
http://www.adventurerace.lv/?DocID=443 ,  
http://www.veloriga.lv/?ct=veikalu_zinas&fu=read&id=2643 ,  
https://www.facebook.com/hawaii.lv/videos/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

       SADARBĪBAS MODELIS:  
 

       Piedāvājam LDzSA biedriem piedalīties mūsu organizētajos treniņos un semināros. Labprāt 
iesaistīsim Jūs ar velobraukšanu  
       saistītajās aktivitātēs un palīdzēsim izveidot darba kolēģu un/vai sadarbības partneru KOMANDU zem vienota karoga. Ņemot vērā Jūsu    
      vajadzības un vīziju, palīdzēsim radīt interesantu un saliedējošu kampaņu darbiniekiem un/vai veselīgu dzīvesveidu popularizējošu  
       kampaņu klientiem. 
 

PAKALPOJUMS  APRAKSTS  NOSACĪJUMI 

 

CITAS AKTIVITĀTES 

 Regulāri velotreniņi visa gada garumā  Bezmaksas  Izglītojoši semināri starpsezonā  
 Palīdzība velo komandas izveidošanā, komplektēšanā un attīstīšanā  

Pēc vienošanās  Kampaņu veidošana darbiniekiem un klientiem  
 Saliedēšanas pasākumu organizēšana  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. APMAKSAS KĀRTĪBA. Slēdzot sadarbības līgumu, LDzSA biedriem pieejami dažādi apmaksas veidi un kārtība. 
 

       SADARBĪBAS MODELIS: 
        
       LDzSA biedriem pieejami dažādi preču un pakalpojumu apmaksas veidi un kārtība.  

• Kā visos veikalos, saņemot preces iespējams norēķināties  ar skaidru naudu vai norēķinu karti 

• Attālināta apmaksa izrakstot rēķinu un/vai preču pavadzīmi fiziskai vai juridiskai personai. 

• Piedāvājam summēt pirkumus – mēneša beigās apvienojam visas preces un pakalpojumus kopējā pavadzīmē. Apmaksas laiks 10 dienas 
no pavadzīmes izsniegšanas brīža. (šis veids pieejams juridiskai personai noslēdzot sadarbības līgumu) 

 

PAKALPOJUMS  APRAKSTS  NOSACĪJUMI 

 
 HAWAII EXPRESS veikalā saņemot preci - samaksa ar karti vai skaidrā naudā  uz vietas veikalā, servisā 

https://vimeo.com/87339730
http://www.adventurerace.lv/?DocID=443
http://www.veloriga.lv/?ct=veikalu_zinas&fu=read&id=2643
https://www.facebook.com/hawaii.lv/videos/
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NORĒĶINU 
KĀRTĪBA 

 
Attālināta apmaksa izrakstot rēķinu / pavadzīmi  pārskaitījums 

 Pirkumu summēšana juridiskai personai slēdzot līgumu  Pēcapmaksa / pārskait. 

 
KONTAKTĒTIES PAR PIEDĀVĀJUMU: 
 
Roberts Draugs                                                                                                                                                                                            SIA „RD SPORTS” 
Pārdošanas vadītājs | valdes loceklis                                                                                                                                                      LV 40003342032 
M. +371 29 444 624                                                                                                                                                                                   Biķernieku iela 11, Rīga 
E. roberts@hawaii.lv                                                                                                                                                                                 T. +371 76 543 721 

mailto:roberts@hawaii.lv

