Mobila pielikuma “ENRI Auto” rezervācijas instrukcija
Jūs varat veikt rezervāciju mūsu mājas lapā http://automazgatavas.enri.lv sadaļā “Veikt
rezervāciju” vai lejupielādēt mobilo pielikumu “ENRI Auto” App Store vai Google Play.

1. Izvēlieties “korporatīvais klients” un ieejiet
sistēmā, izmantojot Jūsu loginu un pin kodu.

2. Izvēlieties Jums ērtu
automazgātavu un
Jūsu rezervācijas laiku.

3. Izvēlieties Jūsu transporta līdzekli

4. Izvēlieties sev vēlamo pakalpojumu veidu vai
kompleksu

5. Pirms samaksas veikšanas Jūs variet pārbaudīt savu
pasūtījumu un, lai pārietu uz samaksas veikšanu –
Jums jāapstiprina, ka iepazināties ar noteikumiem
un tiem piekrītat – atzīmējot šeit.

6. Lai apstiprinātu pasūtījumu, ievadiet Jūsu Pinkodu. Gala apmaksas rēķinu Jūs saņemsiet
nākošā mēneša sākumā.

Gala izmaksas var noteikt
automazgātavas strādnieks. Nestandarta
piesārņojuma un palielinātu automobiļu izmēru
gadījumos (īpaši mikroautobusiem pārsniedzot
augstumu 2.1m) – papildus samaksu
nepieciešams veikt uz vietas.

7. Pēc sekmīgas pasūtījuma veikšanas Jūs pāriesiet
uz lapu, kura parādīs, cik laika ir palicis līdz
pakalpojumu saņemšanai, informāciju par Jūsu
pasūtījumu un tā kodu. Kā arī Jūs saņemsiet
apstiprinājuma pasūtījuma kodu uz jūsu e-pasta
adresi, kuru Jūs variet izprintēt.

8. Automazgātavā (LED displejā) Jūs redzēsiet Jūsu
pieraksta laiku un transporta līdzekļa valsts numuru.

Kavēšanas gadījumā līdz 5. minūtēm, norādītais
pakalpojums tiks pieņemts dzīvās rindas kārtībā
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9. Pēc iebraukšanas automazgātavā, paziņojiet
brigadierim, kādus pakalpojumus pasūtījāt. Mūsu
kafejnīcā uzrādiet kasierim pasūtījuma numuru no
telefona (no ENRI Auto mobilā pielikuma) vai
izdrukātā veidā. Kasieris izdos Jums čeku.

Obligāti ir nepieciešams, lai Jums būtu ENRI Credit
Card, kuru Jūs izmantojat veicot rezervāciju. Ja būs
nepieciešams veikt papildus samaksu.

Piezīmes:
1. Rekomendējam Jums atbraukt uz automazgātavu 5 (piecas) minūtes pirms līdz
Jūsu rezervācijas sākumam.
2. Saskaņā ar 19. punktā esošajiem noteikumiem, kavēšanas gadījumā vairāk par
5 (piecām) minūtēm, pakalpojumus saņemsiet tikai dzīvās rindas kārtībā.
3. Ja Jūs nokavējat vairāk kā 5 (piecas) minūtes vai vispār neieradāties, Jūsu
pasūtījums pāries 30 (trīsdesmit) dienu gaidīšanas režīmā – šajā laikā Jums
vajadzēs izmantot Jūsu pasūtījumu rindas kārtībā (uzrādot pasūtījuma kodu
mūsu kasierim, kā ir aprakstīts šīs instrukcijas 9. punktā).

