
 
 

 

 
PIEGĀDE 

 
 

1. Saņemt preci veikalā – Skandu ielā 7, Rīgā, LV-1067. Piemērota tad, ja vēlaties preci 

saņemt ātri un nemaksāt par piegādi. Prece jāizņem 3 darba dienu laikā pēc tam, kad 

salmo.lv klientu konsultants Jūs ir informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka Jūsu pasūtījums 

ir sagatavots.  

2. Saņem preces Omniva pakomātā – piemērota tad, ja nevēlaties gaidīt kurjeru 

konkrētā laikā. Veicot pasūtījumu salmo.lv interneteikalā, vienkārši izvēlaties, kurš no 

Omniva pakomātiem Jums ir visērtākais. Pievērsiet uzmanību preces svara un gabarīta 

ierobežojumiem. 1-2 darba dienu laikā pēc tam, kad salmo.lv klientu konsultants Jūs būs 

informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka Jūsu pasūtījums ir sagatavots un izsūtīts, 

saņemsiet īsziņu par to, ka Jūsu pasūtījums ir piegādāts izvēlētajā saņemšanas vietā, kā 

arī instrukciju, kā rīkoties tālāk. Prece jāizņem 3 darba dienu laikā pēc īsziņas 

saņemšanas. Vairāk informācijas skaties šeit.  

3. Saņem preces ar kurjeru jebkurā vietā Latvijā – piemērota tad, ja vēlaties preci 

saņemt savās mājās. Preces, kuru svars pārsniedz 30 kg tiek piegādātas tikai līdz mājas 

(daudzdzīvokļu mājas) ārdurvīm. Lūdzam šajā gadījumā pašiem parūpēties par preces 

ienešanu mājās (uznešanu dzīvoklī). Preces piegāde notiks 1-2 darba dienas pēc tam, 

kad salmo.lv klientu konsultants Jūs būs informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka Jūsu 

pasūtījums ir sagatavots. Pirms preces pieņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas, 

vizuāli novērtējiet preces ārējo iepakojumu kurjera klātbūtnē! 

4. Saņem preces jebkurā Latvijas Pasta nodaļā - piemērota tad, ja vēlaties saņemt preci 

ātri, ērti un tuvu savai dzīvesvietai. Latvijas Pasta nodaļās var saņemt pasūtījumus ar 
svaru līdz 20 kg. Pasūtījums Latvijas Pasta nodaļā ir jāizņem 3 darba dienu laikā. 

5. Saņem preces degvielas uzpildes stacijās Circle K - piemērota tad, ja vēlaties saņemt 

preces pa ceļam uz mājām vai darbu, kas ir ļoti ērti. Pasūtījumus var izņemt 24 stundas 

diennaktī, 7 dienas nedēļā. Circle K degvielas uzpildes stacijās var saņemt pasūtījumus 

līdz 10 kg, ja svars būs lielāks, pasūtījums tiks nosūtīts uz adresāta pasta nodaļu par ko 

adresāts pirms sūtījuma izsūtīšanas informēts netiks. Pasūtījumi Circle K stacijā jāizņem 

10 dienu laikā, sākot ar 11.dienu, sūtījumus var izņemt pasta nodaļā 20 dienu laikā, kur 

par sūtījumu tiks iekasēta sūtījuma glabāšanas maksa par katru diennakti, neieskaitot 

pasta nodaļas brīvdienas un svētku dienas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1lzRVfyces

