
Akcijas noteikumi
Izpildot zemāk norādītos akcijas nosacījumus, Citadele klienti
var iegūt bonusu līdz 2020 X REWARDS punktiem.

1. Akcijas periods – no 09.11.-31.12.2020. (ieskaitot). 

2. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem: 
a. Dalībnieks ir fiziska persona un Citadeles klients; 
b. Dalībnieks ir kādas no Citadeles X karšu  lietotājs; 
c. Dalībnieks savā ierīcē ir lejupielādējis Klix mobilo lietotni
    (https://play.google.com/store/apps/ details?id=app.klix.pay&hl=en&gl=US Android ierīcēm vai
    https://apps.apple.com/us/app/klix-app/id1484774729 iOS ierīcēm);
d. Dalībnieks akcijas laikā ir reģistrējies Klix lietotnē un: 
i. pievienojis Klix lietotnē telefona numuru, kas ir norādīts kā dalībnieka kontakttelefons
   Citadeles internetbankā, 
ii. pievienojis Klix lietotnē kādu no savā lietošanā esošām Citadeles X kartēm. 

3. Izpildot visas 2. punktā minētās prasības 1.punktā norādītajā laika posmā, dalībnieks saņem
1000 X REWARDS punktus. 

4. Dalībnieks var iegūt vēl papildus 1000 X REWARDS punktus, ja pēc 2. punktā minēto prasību
izpildes akcijas laikā veic pirkuma apmaksu ar Klix pievienoto Citadeles X karti kādā no interneta
veikaliem, kas nodrošina apmaksu ar Klix. Lai veiktu šādu pirkumu, dalībniekam: 
a. Jādodas uz kādu no interneta veikaliem, kas nodrošina apmaksu ar Klix.
b. Pie apmaksas jāizvēlas “apmaksa ar Karti / Klix”; 
c. Karšu ievades solī jāizvēlas opcija “Maksāt ar Klix”; 
d. Jāievada savs telefona numurs un jāseko tālākajām norādēm par pirkuma apstiprināšanu; 
e. Jāapstiprina pirkums. 

5. Dalībnieki, kuri izpildījuši visas 2. punktā un 4. punktā minētās prasības, bonusu  - attiecīgi 100
vai 2020 X REWARDS punktus saņems trīs nedēļu laikā pēc akcijas beigām, bet ne vēlāk kā
2021. gada 21. janvārī. 

6. Bonuss tiks piešķirts X REWARDS lojalitātes programmas punktu veidā, tā apmērs – 1000 vai
2020 punkti, kas ir līdzvērtīgi 4 vai 8 EUR. 

7. Lai saņemtu bonusu, dalībniekam jābūt reģistrētam X REWARDS lojalitātes programmā: 
www.xrewards.lv. Reģistrācija ir bez maksas. 

8. Bonusā saņemtos X REWARDS lojalitātes programmas punktus var apmainīt pret jebkuru
no dalībnieka izvēlētām X REWARDS programmā attiecīgam punktu skaitam pieejamajām 
balvām.  

Akciju organizē Akciju sabiedrība “Citadele banka”, reģistrācijas Nr. 40103303559, juridiskā adrese: 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV – 1010, kontakttālrunis informācijai: +37167010000. 


