Piedalies
PrintPack service un 3M

auto līmplēvju vasaras akcijā, un laimē VIP biļetes uz
pasaules čempionāta posmu rallijkrosā Rīgā.
Galvenā balva.

Balvā 2 VIP ielūgumi, katrs 300 EUR vērtībā, uz FERRATUM WORLD
RALLYCROSS OF RĪGA-LATVIA, 3.–4. septembrī, Rīgā, Biķernieku kompleksajā
sporta bāzē.

Motivācijas balvas.

Biļetes tribīnēs FERRATUM WORLD RALLYCROSS OF RĪGA-LATVIA
apmeklēšanai

VIP biļetē ietilpst:
Iespēja vērot abas Rallijkrosa sacensību dienas no VIP tribīnes, VIP apmeklētājiem ir
garantēta sēdvieta VIP tribīnē. Tā atradīsies starta finiša taisnes galā, līdzās trases
pirmajam līkumam. Kā ierasts, VIP viesiem tiks servēti dzērieni un uzkodas, kā arī VIP
biļete ietvers piekļuvi dalībnieku parkam, kā arī autostāvvietu, kas izvietota netālu no
Biķernieku trases galvenās ieejas. Skaitiet vairāk informāciju par sacensību norisi un
tribīņu izvietojumu mājas lapā https://www.rigarx.com/lv/

Kādi produkti jāiegādājas,
lai varētu iegūt balvu?
Akcijā tiek uzskaitīti Jūsu pirkumi
3M līmplēvēm automašīnu aplīmēšanai:
3M™ Print Wrap Film IJ280 ar laminātu
3M™ 8428G (glancēts) vai
3M™ Print Wrap Film IJ280 ar laminātu
3M™ 8550M (matēts)
PrintPack service paši veiks uzskaiti
jūsu pirkumiem.

Cik daudz līmplēves jānopērk,
lai būtu iespēja iegūt balvu?

Minimālais iepirkuma apjoms netiek definēts.
Tie kuri akcijas periodā iepirkuši visvairāk, pēc
apjoma kvadrātmetros, tie saņem balvas.

Akcijas periods.

Akcijā tiek reģistrēti Jūsu pirkumi
SIA PrintPack service, laika posmā
no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. augustam.

3M™ Print Wrap Film IJ280

3M™ Print Wrap Film IJ280 un 3M™ Gloss Wrap
Overlaminate 8428G ir savā kategorijā labākais
transportlīdzekļu grafiskais pārklājums. Šīs līmplēves un
aizsarglamināta kombinācija ir līdz par 20% ātrāk uzlīmējama,
salīdzinājumā ar citiem premium klases materiāliem. Šis
rezultāts ir sasniedzams pateicoties sekojošām īpašībām:
➢ Pielāgojama neregulārām virsmām izmantojot mazāk karstā
gaisa plūsmu
➢ Jaunā 3M™ Comply™ v4 līmes versija uzlabotai gaisa
izvadīšanai un vienmērīgam rezultātam
➢ Jauna, patentēta līme ar optimizētu sākotnējo saķeri,
slīdēšanu un re-pozicionēšanu
➢ Viegli un tīri noņemama lietošanas laika beigās

Ir jautājumi?

SIA „PrintPack Service”
Piedrujas iela 7, Rīga,
LV-1073, Latvija
Tālr. 26125103, 29187680
printpack@printpack.lv

