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1A.LV atver pirmo preču izsniegšanas/atgriešanas punktu K-Senukai veikalā, 

Rīgā, uz Jūrmalas šosejas.  

Interneta veikals 1A.LV, turpinot straujo attīstību, atver pirmo preču 

izsniegšanas/atgriešanas punktu K-Senukai veikalā, Rīgā, Priedaines ielā 37, 

kurā turpmāk ikviens klients bez maksas varēs saņemt savu iepriekš pasūtīto 

preci, vai atgriezt to, ja prece nebūs atbildusi klienta vēlmēm un vajadzībām. 

Jaunatvērtais preču izsniegšanas/atgriešanas punkts K-Senukai veikala telpās, Rīgā, 

Priedaines ielā 37, ir pirmais no kopumā deviņiem plānotajiem K-Senukai veikalos 

izvietotajiem preču izsniegšanas/atgriešanas punktiem. Visos šajos punktos 1A 

klienti bez maksas varēs saņemt savas pasūtītās preces, tostarp lielo sadzīves 

tehniku, lielu gabarītu un svara preces, tāpat arī atgriezt preces, vai pasūtīt uz vietas. 

Jaunais preču izsniegšanas/atgriešanas punkts darbosies katru darbdienu no 

plkst.10 līdz 19, sestdienās no plkst.10 līdz 15. 

Līdz 2018.gada beigām 1A preču izsniegšanas/atgriešanas punkti būs izveidoti vēl 

vairākos K-Senukai veikalos, Latvijā. 

“Esam pārliecināti, ka mūsu preču izsniegšanas punkta atrašanās vieta uz Jūrmalas 

šosejas, iepriecinās daudzus Jūrmalā, Imantā, Zolitūdē dzīvojošos iedzīvotājus. Šis 

un pārējie jaunie preču izsniegšanas punkti K-Senukai veikalos nodrošinās ar auto 

ērti sasniedzamas vietas, kas mūsu klientiem ir būtiski, jo apmēram 40% mūsu 

klientu sev izvēlēto preci izvēlas saņemt klientu centros, uz vietas. Piedevām, 

piegāde uz visiem preču izsniegšanas punktiem ir bez maksas, kas ir ārkārtīgi svarīgi 

daudziem mūsu klientiem. Esam gandarīti, ka šī apvienošanās ar Kesko Senukai jau 

tik strauji ir devusi nepieciešamo attīstības sinerģiju, lai mēs kļūtu vēl pieejamāki un 

ērtāki”, stāsta interneta veikala 1A.LV pārvaldošā uzņēmuma SIA Mobilukss valdes 

loceklis Mareks Zuika. 

Interneta veikala 1a.lv klientu apkalpošanas centri darbojās Rīgā, Mūkusalas ielā 41, 

Uriekstes ielā 8b, no 21.novembra arī Priedaines ielā 37.  

1a.lv ir lielākais un pieredzes bagātākais interneta veikals Latvijā, kas strādā jau kopš 2002. gada. 
Uzņēmuma interneta veikali strādā visās Baltijas valstīs. Kopš 2008. gada Lietuvā (www.1a.lt) un kopš 
2010. gada – Igaunijā (www.1a.ee). Šī gada jūnijā interneta veikalu grupu 1A iegādājās Somijas grupa 
Kesko, kuras pārvaldītajā mazumtirdzniecības tīklā Kesko Senukai ietilpst 22 veikali Lietuvā, deviņi veikali 

Latvijā, astoņi Igaunijā un 17 OMA veikali Baltkrievijā, kā arī veiksmīga e-tirdzniecības platforma.  
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