
 

 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 
29.08.2017. 

Interneta veikals 1A.LV piegādās preci pasūtījuma izdarīšanas dienā. 

 

Interneta veikals “1A.LV”, sadarbībā ar starptautisko sūtījumu piegādātāju “DPD 
Latvija”, saviem klientiem uzsāk piedāvāt “pasūti šodien – saņem šodien” piegādes, 
nodrošinot ekspress piegādes visā Rīgā. Pakalpojums tiek nodrošināts gan 
privātpersonām, gan arī juridiskajām personām. 

Ja pirms vairākiem gadiem galvenais kritērijs, kādēļ cilvēki arvien vairāk un biežāk izvēlējās 
iepirkties interneta veikalā, bija zemāka cena, tad jau šobrīd kā galvenais iepirkšanās 
vadmotīvs ir iepirkšanās ērtumu un piedāvātais izvēles plašums. Tieši tādēļ arvien svarīgāks 
faktors, vai klients izvēlēsies iepirkties interneta veikalā, būs pasūtītās preces saņemšanas 
ātrums. 

Interneta veikala pārvaldošā uzņēmuma “SIA Mobilukss” valdes loceklis Mareks Zuika norāda, 
ka jaunais preču sūtījuma veids “pasūti šodien – saņem šodien” interneta veikala “1A.LV” 
klientiem nodrošinās vēl ātrāku un ērtāku sūtījuma piegādi, pagaidām Rīgas teritorijā. 

“Līdz ar “pasūti šodien – saņem šodien” jeb “DPD Pickup Same Day Rīga” pakalpojuma 
ieviešanu, tiek īstenotas klientu vēlmes pasūtītās preces saņemt pēc iespējas īsākā laikā un 
sev ērtākā vietā. Tagad mūsu klienti lielu daļu “1A.LV” preču varēs saņemt jau tajā pašā dienā 
sev tuvākajā “DPD Pickup” punktā. Turklāt īpaši jāizceļ fakts, ka par spīti piegādes ātrumam, 
ko nodrošināsim, esam raduši iespēju vienlaicīgi piemērot arī cenu, kas nepārsniedz 1 EUR, 
tādējādi saviem klientiem ļaujot ietaupīt gan laiku, gan arī naudu,” stāsta interneta veikala 
“1A.LV” pārvaldošā uzņēmuma “SIA Mobilukss” valdes loceklis Mareks Zuika. 

Kā stāsta “DPD Latvija” valdes priekšsēdētājs Jānis Grants: "Lai uzlabotu saņēmēju pieredzi, 
esam papildinājuši sūtījumu piegādi DPD Pickup tīklā ar “Same Day” pakalpojumu jeb “pasūti 
šodien – saņem šodien” piegādi. Tā ir iespēja piedāvāt saviem klientiem tās pašas dienas 
piegādi pasūtītajām precēm, kā arī optimizēt noliktavas procesus, lai prece nonāktu līdz gala 
saņēmējam pēc iespējas īsākā laika periodā." 

“Pasūti šodien – saņem šodien” piegāde pieejama, ja izvēlētā prece atrodas noliktavā un 
apmaksa par pasūtījumu saņemta līdz plkst. 16.00. Izvēlēto preci varēs izņemt “DPD” 
automatizētos paku terminālos “Paku Skapjos” un “Paku Bode” punktos. Piegādes “pasūti 
šodien – saņem šodien” iespējams veikt tikai Rīgā. 

1A.LV ir Latvijā lielākais interneta veikals, kuru pārvalda SIA Mobilukss. Uzņēmums dibināts 
2002.gadā un tā īpašnieki ir Mareks Zuika – 55%, Genādijs Skrinniks – 25% un Kaspars Polis 
– 20%. 1A grupa pārvalda arī Lietuvas interneta veikalu 1A.LT, kā arī Igaunijas lielāko interneta 
veikalu - 1A.EE. 1A grupas uzņēmumi visās valstīs kopumā nodrošina 95 darba vietas. 

Par klienta servisa augsto kvalitāti un progresīvo izaugsmi uzņēmums saņēmis tādu pasaulē 
zināmu ražotāju kā Intel, Asus, Microsot, MSI un DELL apbalvojumus. 1A ir lielāko kosmētikas 
zīmolu, kā Loreal, Maybelline un Max Factor interneta oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs. 
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