
Akciju piedāvājumi nav spēkā Rimi Express veikalos.Piedāvājums atšķirīgs Rimi Mini veikalos. Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumu aicinām iepazīties 
uz vietas veikalā! Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim pircējus veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā. Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos. 
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai 

informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

20.04.
–
26.04. ŠONEDĒĻ

IZDEVĪGĀKAIS

Siers
MAASDAM MAESTRO
1 kg

-40%

9,99 €

995 €Dorada jeb jūras karūsa*
neķidāta, ar galvu, 1 kg

-40%

9,99 €

995 €Cūkgaļas kakla karbonāde*
bez kaula un ādas, 1 kg

-35%

6,19 €

993 €

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. 
Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās 
un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Vīns RUPPERTSBERGER
Vācija, 3 veidi, 11, 11.5 vai 12%, 
0.75 l, 7.99 €/l

Kafijas pupiņas 
SELECTION BY RIMI*
3 veidi, 1 kg 20,39 €

999 €

-51%

9,99 €

995 €

-40%

Konservi kaķiem SHEBA*
dažādi veidi, 4 x 85 g, 5.26 €/kg

-26%

2,45 €

791 €

Īsie gurķi
1 kg

Krūmmellenes RIMI
400 g, 9.48 €/kg

793 €Granātāboli
1 kg

493 €

Mini plūmju tomāti RIMI
250 g, 3.40 €/kg

850 €

Mini ziedkāposts 
un brokolis
250 g, 5.68 €/kg

421 €

951 €



2 *Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Liellopa plānās 
filejas steiks RIMI 
200 g, 19.95 €/kg

-20%

4,99 €

993 €
BBQ cūkgaļas 
ribas grilam 
RIMI GRILL
1 kg

Svaigajai un marinētajai 
gaļai ĶEKAVA 
(cena ar atlaidi norādīta pie preces)

-25%

Siers cepšanai GRIKIOS*
200 g, 9.95 €/kg

-33%

2,99 €

991 € Siers cepšanai NATUREK
2 veidi, 230 g, 11.70 €/kg

-20%

3,39 €

692 €Siers cepšanai ICA HALLOUMI
200 g, 12.76 €/kg

-20%

3,19 €

552 €

GRILĒTS HALLOUMI SIERS 
ar rukolu un arbūzu
SASTĀVDAĻAS:

Halloumi siers ICA – 150 g
Rukola Rimi – 60 g
Arbūzs – 300 g
Laims
Krēms ar balzamiko I Love Eco

PAGATAVOŠANA:

Liek Halloumi siera šķēles uz 
sakarsētām grila restēm un tās viegli 
apcep. Pasniedz cepto sieru ar rukolu 
un arbūza gabaliņiem, pārlej salātiem 
krēmu ar balzamiko un laima sulu. 

Cepamās desiņas 
ar sieru ĶEKAVA 
400 g, 4.98 €/kg

-24%

2,65 €

991 €Garneles RIMI* 
vārītas, 350 g, 14.26 €/kg 

-28%

6,99 €

994 €Laša fileja RIMI* 
2 veidi, 250 g, 21.96 €/kg

-21%

6,99 €

495 €

6,99 €

995 €

izdevīgi

JAUNUMS!



3*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

-28%

2,79 €

991 €

-32%

10,39 €

996 €

-38%

2,89 €

791 €

-29%

2,69 €

891 €

-27%

3,59 €

592 €

Cāļu šķiņķi RIMI* 
atkauloti, bez ādas, 1 kg

-31%

5,25 €

593 € Cāļa šķiņķu šašliks 
MANI GARDUMI*
garšaugu marinādē, 1 kg

-20%

6,99 €

595 € Cūkgaļas šašliks sinepēs 
MANI GARDUMI*
ar majonēzi, 1 kg

-20%

8,49 €

796 €

Cūkgaļas šašliks 
RAKVERE*
kaukāziešu gaumē, 1 kg

-33%

7,49 €

994 €BBQ ribas RAKVERE* 
amerikāņu gaumē, 900 g, 7.77 €/kg

Cūkgaļas ribas RIMI* 
1 kg 5,99 €

994 €

izdevīgi

Mednieku desiņas RĪGAS*
Ramatas plus, 400 g, 4.48 €/kg

Cāļa cepamās desiņas 
ĶEKAVA DŪMOTĀS*
kūpinātas, 400 g, 4.98 €/kg

Bio kečups 
RŪDOLFS GARDUMIŅŠ
320 g, 6.53 €/kg 2,39 €

092 €

izdevīgi

Tomātu kečups 
PŪRE KLASISKAIS
780 g, 2.42 €/kg

Tomātu mērce RUNDĀLE
400 g, 2.23 €/kg 1,09 €

890 €

izdevīgi

Tomātu kečups 
SPILVA ORIĢINĀLAIS
1.25 kg, 2.07 €/kg

JAUNUMS!



4 *Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Tomātu mērce 
gaļas ēdieniem SPILVA
ar dārzeņiem, 500 g, 3.58 €/kg

Grila salāti SPILVA
530 g, 3.00 €/kg

BBQ bio mērce RŪDOLFS
320 g, 7.94 €/kg

Galetes RIMI
2 veidi, 100 g, 4.90 €/kg

BBQ mērce KUHNE
235 ml, 11.02 €/l

Mandeles vai lazdu 
rieksti ALIS CO
300 g, 13.30 €/kg

Minerālūdens 
BORJOMI
1.25 l, 1.16 €/l

Steika mērce SPILVA
320 ml, 5.73 €/l

Pildīta paprika MUIŽKUNGU
ar dārzeņiem, 520 g, 4.98 €/kg

2,99 €

542 €

izdevīgi

2,89 €

592 €

izdevīgi

1,99 €

691 €

izdevīgi

2,05 €

791 €

izdevīgi

1,87 €

591 €

izdevīgi

2,99 €

592 €

izdevīgi

0,69 €

490 €
no

-34%līdz

5,99 €

993 €
no

-42%līdz

1,72 €

451 €

izdevīgi

VISTAS ŠĶIŅĶĪŠU ŠAŠLIKS 
SASTĀVDAĻAS:

500 g vistas šķiņķīšu bez 
kaula un ādas 
Marinādei: 
100 ml kečupa  
1 tējk. sarīvēta ingvera  
1 tējk. sarīvēta ķiploka  
1 ēd. k. laima sulas 
1/2 tējk. sāls 
1 ēd. k. olīveļļa 
Salātiem: 
1 burkāns 
1 vidēja lieluma baltais redīss  
1 cukīni bez sēklām 
2 saujas granātābola sēklu  
2 ēd. k. olīveļļas
sāls un cukurs pēc garšas

PAGATAVOŠANA:

Sagriez vistas šķiņķīšus 
šašlikam piemērotos gabalos 
un iemarinē tos. Atstāj 
uz 2 stundām marinēties. 
Spraud uz iesmiem un cep uz 
grila līdz gatavībai vismaz 
15 – 20 minūtes.
 
Sagatavo salātus. Ar speciālu 
rīvi sarīvē dārzeņus strēmelēs, 
pievieno granātābola sēklas, 
sāli, cukuru un eļļu. Sajauc un 
pasniedz kopā ar šašliku.

JAUNUMS!



5*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Virtuves dvieļi RIMI*
2 kārtas, 16 ruļļi, 0.34 €/rullis

Kabači
1 kg

Avokado READY TO EAT
4 gab., 1 iepak.

Banāni
1 kg

950 €

Mitrās salvetes 
ULTRA COMPACT*
3 veidi, 100 gab., 0.02 €/gab.

Griliem un grila piederumiem*
(izņemot akcijas preces, atlaide tiks
piemērota no norādītās cenas pie
preces, norēķinoties kasē)

Kokogles*
2 kg, 0.99 €/kg

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. 
Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās 
un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Gaišais alus VALMIERMUIŽA
5.2%, 0.5 l, 3.30 €/l

1,91 €

651 €

izdevīgi

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. 
Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās 
un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Gaišais alus MĪTAVA*
5%, 0.568 l, 1.62 €/l

-22%

1,19 €

920 € ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. 
Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās 
un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Vīns LES 
MOUGEOTTES*
Francija, 2 veidi, 
13 vai 13.5%, 
0.75 l, 9.32 €/l

10,85 €

996 €

-35%

-30%

-33%

2,99 €

991 €

tikai tagad

495 €
2,59 €

791 €
no

-32%līdz

091 €

992 €

Šampinjoni RIMI
400 g, 2.73 €/kg

091 €

Šalotes sīpoli RIMI
250 g, 4.60 €/kg

151 €



6 *Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Maizei Maizei LATVIJAS GRAUDULATVIJAS GRAUDU
((Latvijas Maiznieks, Latvijas Maiznieks, cena ar atlaidi cena ar atlaidi 
norādīta pie preces)norādīta pie preces)

Cāļa desa Cāļa desa DOKTORA*DOKTORA*
Putnu fabrika Ķekava,Putnu fabrika Ķekava, 1 kg 1 kg

Saldējums Saldējums RIMIRIMI
3 veidi, 90 ml/73 g vai 3 veidi, 90 ml/73 g vai 
120/80 vai 85 g, no 9.29 €/kg120/80 vai 85 g, no 9.29 €/kg

Rudzu vai saldskābmaize Rudzu vai saldskābmaize 
LĀČI MĀJAS*LĀČI MĀJAS*
700 g, 2.56 €/kg700 g, 2.56 €/kg

Pīrāgs*Pīrāgs*
ar spinātu un olu pildījumu, ar spinātu un olu pildījumu, 
4 x 60 g, 4.17 €/kg 4 x 60 g, 4.17 €/kg 

Olas Olas RIMIRIMI
A/M, 15 gab., 0.11 €/gab.A/M, 15 gab., 0.11 €/gab.

Saldējums Saldējums RŪJIENARŪJIENA
3 veidi, 110ml/60 vai 65 g, 3 veidi, 110ml/60 vai 65 g, 
no 7.54 €/kgno 7.54 €/kg

Cāļa cīsiņi Cāļa cīsiņi KLASISKIE*KLASISKIE*
Putnu fabrika Ķekava Putnu fabrika Ķekava 
380 g, 4.18 €/kg380 g, 4.18 €/kg

Saldējumiem kokteiļiem Saldējumiem kokteiļiem TIOTIO
500 ml/240 g vai 1 l/450 ml500 ml/240 g vai 1 l/450 ml
(cena ar atlaidi norādīta pie preces)(cena ar atlaidi norādīta pie preces)

 Saldēts produkts.

-22%

2,05 €

591 €

-30%

4,29 €

992 €

-26%

2,29 €

691 €

Buljona pīrādziņš*Buljona pīrādziņš*
Latvijas Maiznieks, Latvijas Maiznieks, 55 g, 7.64 €/kg55 g, 7.64 €/kg

-23%

0,55 €

420 € Pīrādziņi Pīrādziņi NAŠĶĪŠI*NAŠĶĪŠI*
ar gaļu un saulespuķu sēklām, 1 kgar gaļu un saulespuķu sēklām, 1 kg

-28%

7,69 €

495 €

-25%

-25%

2,39 €

791 €Ciabatta Ciabatta IZCEP PATS*IZCEP PATS*
Latvijas Maiznieks, Latvijas Maiznieks, 3 veidi, 3 veidi, 
220 vai 300 g, no 3.30 €/kg220 vai 300 g, no 3.30 €/kg 1,39 €

990 €
no

-33%līdz

-30%

-20%

0,99 €

790 €

-28%

0,69 €

490 €

001 €

komplekts = lētāk

pērc 4 un maksā

2,04 €



7*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Saldais krējums Saldais krējums 
BALTAIS EXPORTABALTAIS EXPORTA
Tukuma piens,Tukuma piens, 35%, 200 g, 3.95 €/kg 35%, 200 g, 3.95 €/kg

Skābpiena dzēriens Skābpiena dzēriens 
BALTAIS AYRANBALTAIS AYRAN
Tukuma piens, Tukuma piens, 500 g, 1.38 €/kg500 g, 1.38 €/kg

Majonēzes mērce Majonēzes mērce ASTORIA*ASTORIA*
2 veidi, 233 g, 2.66 €/kg2 veidi, 233 g, 2.66 €/kg

Skābais krējums Skābais krējums 
JAUNPILS ZELTAJAUNPILS ZELTA
20%, 400 g, 2.48 €/kg 20%, 400 g, 2.48 €/kg 

JogurtsJogurts  NESTLE*NESTLE*
dažādi veidi, 115 vai 120 g, dažādi veidi, 115 vai 120 g, 
no 4.60 €/kgno 4.60 €/kg

Jogurtiem Jogurtiem BALTAIS EKO*BALTAIS EKO*
((Tukuma piens,Tukuma piens, 350 g, cena ar  350 g, cena ar 
atlaidi norādīta pie preces)atlaidi norādīta pie preces)

Jogurta dzēriens Jogurta dzēriens ACTIMELACTIMEL
dažādi veidi, 4 x 100 g, 3.48 €/kgdažādi veidi, 4 x 100 g, 3.48 €/kg

Sviests Sviests LAUKULAUKU
150 g, 5.93 €/kg150 g, 5.93 €/kg

-21%

0,79 €

620 €

Biezpiens Biezpiens CESVAINECESVAINE
2 veidi, 275 g, 3.60 €/kg2 veidi, 275 g, 3.60 €/kg 1,45 €

990 €
no

-33%līdz

Graudainais biezpiens Graudainais biezpiens LAUKU*LAUKU*
Smiltene,Smiltene, 400 g, 3.73 €/kg 400 g, 3.73 €/kg

-23%

1,95 €

491 €

-28%

1,38 €

990 €

-24%

1,05 €

790 €

-24%

0,91 €

690 €

-20%

1,85 €

391 €
no

-30%līdz

-20%

0,69 €

550 €

Biezpiena krēms Biezpiena krēms BALTAISBALTAIS
Tukuma piens, Tukuma piens, bez piedevām, bez piedevām, 
400 g, 2.98 €/kg400 g, 2.98 €/kg

-25%

1,59 €

191 €

Biezpiena sieriņš Biezpiena sieriņš KĀRUMSKĀRUMS
dažādi veidi, 45 g, 6.44 €/kgdažādi veidi, 45 g, 6.44 €/kg

tikai 
tagad

890 €

-21%

0,37 €

290 €

JAUNUMS!



8 *Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Marinēta vista vai šķiņķīši* Marinēta vista vai šķiņķīši* 
Ramatas plus, Ramatas plus, kūpināti, 1 kgkūpināti, 1 kg

Cepamo desiņu komplekts Cepamo desiņu komplekts 
BALTĀS BALTĀS unun KABANOS* KABANOS*
Gaļas nams Ādaži Gaļas nams Ādaži 
2 x 400 g, 3.74 €/kg2 x 400 g, 3.74 €/kg

Pelmeņi Pelmeņi PILSĒTASPILSĒTAS
Rīgas Miesnieks,Rīgas Miesnieks, 1 kg  1 kg 

AsarisAsaris**
kūpināts, 1 kgkūpināts, 1 kg

Cīsiņi bērniem*Cīsiņi bērniem*
Forevers,Forevers, 1 kg  1 kg 

Tumšais šķiņķis Tumšais šķiņķis RĪGAS*RĪGAS*
Ramatas plus, Ramatas plus, 1 kg1 kg

Siļķes fileja Siļķes fileja VIČIVIČI
2 veidi, 400/315 g, 6.32 €/kg2 veidi, 400/315 g, 6.32 €/kg

Atlantijas laša fileja Atlantijas laša fileja RIMI*RIMI*
2 veidi, 100 g, 25.90 €/kg2 veidi, 100 g, 25.90 €/kg

Cāļa gaļas maltīte Cāļa gaļas maltīte ĶEKAVA*ĶEKAVA*
3 veidi, 300 vai 310 g, no 5.00 €/kg3 veidi, 300 vai 310 g, no 5.00 €/kg

Liellopa burgers Liellopa burgers 
ANGUS ANGUS vaivai US BEEF BURGER* US BEEF BURGER*
2 x 125 g, 22.37 €/kg2 x 125 g, 22.37 €/kg

KruasāniKruasāni
Latvijas Maiznieks, Latvijas Maiznieks, ar sviestu, ar sviestu, 
1.2 kg, 3.66 €/kg1.2 kg, 3.66 €/kg

Desiņas Desiņas 
MĀRTIŅA TRADICIONĀLĀS*MĀRTIŅA TRADICIONĀLĀS*
Rīgas Miesnieks,Rīgas Miesnieks, 300 g, 5.30 €/kg 300 g, 5.30 €/kg

-25%

5,39 €

993 €

-30%

4,29 €

992 €

-36%

2,49 €

591 €

1,97 €

551 €
no

-35%līdz

-30%

7,99 €

595 €

-42%

6,89 €

993 €

-20%

9,99 €

997 €

-20%

6,99 €

595 €

-32%

6,49 €

394 €

-20%

2,89 €

292 €

-28%

2,79 €

991 €

-21%

3,29 €

592 €

 Saldēts produkts.



9*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Siers Siers DANABLU* DANABLU* 
1 kg1 kg

Siers Siers GOLDSCHMIDT GOLDSCHMIDT 
ar ķiplokiem un olīvām, 1 kgar ķiplokiem un olīvām, 1 kg

Tiramisu kūka Tiramisu kūka 
MANI GARDUMI*MANI GARDUMI*
1 kg1 kg

Šokolādes krēms Šokolādes krēms NUTELLANUTELLA
lazdu riekstu, 350 g, 8.54 €/kglazdu riekstu, 350 g, 8.54 €/kg

Siers Siers ČEDERAS*ČEDERAS*
Cesvaine, Cesvaine, kūpināts, 1 kgkūpināts, 1 kg

Siers Siers 
CAMEMBERT PRESIDENTCAMEMBERT PRESIDENT
2 veidi, 120 g, 9.08 €/kg2 veidi, 120 g, 9.08 €/kg

Cāļa filejas salāti Cāļa filejas salāti 
MANI GARDUMI*MANI GARDUMI*
1 kg1 kg

Plānās pankūkas Plānās pankūkas BALTAIS*BALTAIS*
Tukuma piens, Tukuma piens, ar ķiršu pildījumu, ar ķiršu pildījumu, 
270 g, 6.11 €/kg270 g, 6.11 €/kg

Krekeru kraukšķi*Krekeru kraukšķi*
1 kg1 kg

Ievārījums Ievārījums PŪREPŪRE
3 veidi, 390 g, 5.10 €/kg3 veidi, 390 g, 5.10 €/kg

Zemesriekstu sviests Zemesriekstu sviests RIMIRIMI
2 veidi, 350 g, 8.54 €/kg2 veidi, 350 g, 8.54 €/kg

Siers šķēlītēs Siers šķēlītēs JAUNPILSJAUNPILS
3 veidi, 300 g, 9.30 €/kg3 veidi, 300 g, 9.30 €/kg

11,99 €

998 €

-25%

-30%

3,99 €

792 €

-41%

13,59 €

997 €
15,99 €

9911 €

-25%

-36%

1,72 €

091 €

1,89 €

651 €

izdevīgi -20%

5,99 €

794 €

8,49 €

497 €

izdevīgi

9,99 €

998 €

izdevīgi

-23%

2,59 €

991 €

3,39 €

992 €

izdevīgi-21%

3,79 €

992 €



10 *Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

LŪK, VĒL VIENS - MEKLĒ ŠO ZĪMI VEIKALĀ PIE PRODUKTIEM!
KATRAM ir savs IETAUPĪTveids, kā

Tomātu mērce Tomātu mērce RIMI BASICRIMI BASIC
480 g, 1.02 €/kg480 g, 1.02 €/kg

Kokosriekstu piensKokosriekstu piens
RIMI PLANETRIMI PLANET
400 ml, 3.48 €/l400 ml, 3.48 €/l

Eļļa cepšanaiEļļa cepšanai
I LOVE FRYINGI LOVE FRYING
1 l1 l

Ziedu medus Ziedu medus LIEPKALNILIEPKALNI
350 g, 10.14 €/kg350 g, 10.14 €/kg

Marinēti gurķi Marinēti gurķi RIMIRIMI
2 - 5 cm, 340/180 g, 5.28 €/kg2 - 5 cm, 340/180 g, 5.28 €/kg

Turku zirņi vai lēcas Turku zirņi vai lēcas RIMIRIMI
400/240 g, 2.29 €/kg400/240 g, 2.29 €/kg

Cukurs Cukurs JELGAVASJELGAVAS
1 kg1 kg3,75 €

553 €

izdevīgi

0,79 €

690 €

izdevīgi

1,69 €

391 €

izdevīgi

0,69 €

550 €
no

-21%līdz

1,15 €

950 €

izdevīgi -39%

6,56 €

993 €

490 €

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. 
Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās 
un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Gaišais alus Gaišais alus WALTER WALTER 
ORIĢINĀLAISORIĢINĀLAIS
4.2%, 1 l4.2%, 1 l

151 €

Desa Desa RIMI BASICRIMI BASIC
kūpināta, 300 g, 3.30 €/kgkūpināta, 300 g, 3.30 €/kg

990 €

Papīra šķīvji Papīra šķīvji RIMI BASICRIMI BASIC
Ø Ø 18 cm, 20 gab., 0.05 €/gab.18 cm, 20 gab., 0.05 €/gab.

990 € Mitrās salvetes Mitrās salvetes LOVING LOVING 
TOUCH ECONOMYTOUCH ECONOMY
72 gab., 1 iepak.72 gab., 1 iepak.

990 €



11*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Olīvu izspaidu eļļa Olīvu izspaidu eļļa CAVANNA CAVANNA 
750 ml, 5.67 €/l750 ml, 5.67 €/l

Putrām Putrām DOBELE* DOBELE* 
(50 g, cena ar atlaidi norādīta pie (50 g, cena ar atlaidi norādīta pie 
preces)preces)

Rabarberu zefīrs Rabarberu zefīrs LAIMALAIMA
200 g, 6.45 €/kg200 g, 6.45 €/kg

Vīnogu kauliņu eļļa Vīnogu kauliņu eļļa 
GOCCIA D'ORO GOCCIA D'ORO 
2 l, 4.50 €/l2 l, 4.50 €/l

Brokastu pārslas Brokastu pārslas NESTLE NESTLE 
dažādi veidi, 600, 625 vai 645 g, dažādi veidi, 600, 625 vai 645 g, 
no 5.72 €/kgno 5.72 €/kg

Miltu maisījumiem Miltu maisījumiem DOBELE DOBELE 
(cena ar atlaidi norādīta pie preces)(cena ar atlaidi norādīta pie preces)

-30%

Augļu un riekstu maisījums Augļu un riekstu maisījums 
RIMI ENERGY* RIMI ENERGY* 
500 g, 9.98 €/kg500 g, 9.98 €/kg

Dzērvenes Dzērvenes ALIS CO ALIS CO 
žāvētas, 500 g, 7.98 €/kgžāvētas, 500 g, 7.98 €/kg

Auzu vai rudzu pārslām Auzu vai rudzu pārslām 
DOBELE EKO DOBELE EKO 
(500 g, cena ar atlaidi norādīta pie (500 g, cena ar atlaidi norādīta pie 
preces)preces)

Zefīrs šokolādē Zefīrs šokolādē MAIGUMS MAIGUMS 
185 g, 12.38 €/kg185 g, 12.38 €/kg

Pannām un katliem Pannām un katliem MINERALIA*MINERALIA*
(izņemot akcijas preces, cena ar atlaidi (izņemot akcijas preces, cena ar atlaidi 
norādīta pie preces)norādīta pie preces)

-30%

JAUNUMS!

Rapšu eļļa Rapšu eļļa RISSORISSO
1 l1 l 4,99 €

254 €

izdevīgi -25%

11,99 €

998 €

4,59 €

693 €

izdevīgi

-35%

-28%

6,99 €

994 €

-33%

5,99 €

993 €

-23%

1,69 €

291 €

-15%

-38%

3,75 €

292 €

2,47 €

991 €

izdevīgi



12 *Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Sula, sulas dzēriens Sula, sulas dzēriens 
vai nektārs vai nektārs TYMBARK*TYMBARK*
dažādi veidi, 1 ldažādi veidi, 1 l

Sulas dzēriens Sulas dzēriens PREMIUM PREMIUM 
granātābolu, 2 x 1 l, 1.25 €/lgranātābolu, 2 x 1 l, 1.25 €/l

Sula Sula SELECTION BY RIMI*SELECTION BY RIMI*
dažādi veidi, 1 ldažādi veidi, 1 l

Tējām Tējām TESSTESS
(cena ar atlaidi norādīta pie preces)(cena ar atlaidi norādīta pie preces)

-20%

Aprikozes tumšajā šokolādē Aprikozes tumšajā šokolādē 
SKRĪVERUSKRĪVERU
2 x 110 g, 11.77 €/kg2 x 110 g, 11.77 €/kg 5,18 €

592 €

cena par 2 gab.

1+1

Malta kafija Malta kafija 
SELECTION BY RIMI*SELECTION BY RIMI*
3 veidi, 250 g, 11,96 €/kg3 veidi, 250 g, 11,96 €/kg

Čipsi Čipsi ESTRELLAESTRELLA
2 veidi, 180 g, 8.28 €/kg2 veidi, 180 g, 8.28 €/kg

Gāzēts dzēriens Gāzēts dzēriens PEPSI*PEPSI*
3 veidi, 1.5 l, 0.66 €/l3 veidi, 1.5 l, 0.66 €/l

Konfektes Konfektes 
SKRĪVERU GOTIŅASKRĪVERU GOTIŅA
2 veidi, 1 kg2 veidi, 1 kg

-22%

8,99 €

996 €

Malta kafija Malta kafija LOFBERGS LOFBERGS 
MEDIUM ROASTMEDIUM ROAST
500 g, 7.98 €/kg500 g, 7.98 €/kg

-41%

6,79 €

993 €

-30%

4,29 €

992 €

4,98 €

492 €

cena par 2 gab.

1+1

1,27 €

990 €
no

-26%līdz

-27%

2,05 €

491 € Čipsi Čipsi LAY'S OVEN BAKEDLAY'S OVEN BAKED
ar čili un laimu, 125 g, 11.12 €/kgar čili un laimu, 125 g, 11.12 €/kg

-26%

1,89 €

391 €

1,99 €

791 €
no

-25%līdz

Kafijas kapsulas Kafijas kapsulas LAVAZZA* LAVAZZA* 
dažādi veidi, 128, 200 g vai 16 gab., dažādi veidi, 128, 200 g vai 16 gab., 
no 24.95 €/kg vai 0.31 €/gab.no 24.95 €/kg vai 0.31 €/gab. 5,99 €

994 €

izdevīgi

1,54 €

291 €
no

-30%līdz

JAUNUMS!



Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. 
Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Saulespuķu sēklas Saulespuķu sēklas BIGBIG
grauzdētas, 3 veidi, 150 g, 5.27 €/kggrauzdētas, 3 veidi, 150 g, 5.27 €/kg

AlusAlus MADONASMADONAS 
5.6%, 6 x 0.5 l, 2.33 €/l5.6%, 6 x 0.5 l, 2.33 €/l

DegvīnsDegvīns 
RUSSKIJ STANDART*RUSSKIJ STANDART* 
40%, 1 l40%, 1 l

Alkoholisks kokteilisAlkoholisks kokteilis
MR. BARONSMR. BARONS
dažādi veidi, 12%, 0.275 l, 5.78 €/ldažādi veidi, 12%, 0.275 l, 5.78 €/l

Alkoholisks dzēriensAlkoholisks dzēriens 
CAPTAIN MORGANCAPTAIN MORGAN 
35%, 1 l35%, 1 l

VīnsVīns 3 PASSO ORGANICO*3 PASSO ORGANICO* 
Itālija, 2 veidi, 13.5 vai 14%, 0.75 l, Itālija, 2 veidi, 13.5 vai 14%, 0.75 l, 
9.32 €/l9.32 €/l

SarkanvīnsSarkanvīns MARANI*MARANI* 
Gruzija, 2 veidi, 11.5%, 0.75 l, 9.32 €/lGruzija, 2 veidi, 11.5%, 0.75 l, 9.32 €/l

Maizes grauzdiņiMaizes grauzdiņi OU YES!OU YES! 
2 veidi, 150 g, 5.27 €/kg2 veidi, 150 g, 5.27 €/kg

Dzirkstošais vīnsDzirkstošais vīns
CREMANT DE LOIRE BRUTCREMANT DE LOIRE BRUT
12%, 0.75 l, 10.65 €/l12%, 0.75 l, 10.65 €/l

RĪGAS MELNAIS BALZAMS RĪGAS MELNAIS BALZAMS 
CHOCOLATE & MINTCHOCOLATE & MINT 
30%, 0.5 l, 19.18 €/l30%, 0.5 l, 19.18 €/l

BrendijsBrendijs 
J.P. CHENET X.OJ.P. CHENET X.O
36%, 0.5 l, 17.98 €/l36%, 0.5 l, 17.98 €/l

ViskijsViskijs 
TULLAMORE DEWTULLAMORE DEW
40%, 1 l40%, 1 l

1,05 €

790 €
no

-24%līdz-20%

0,99 €

790 €

-37%

11,25 €

996 €

-20%

1,99 €

591 €

-46%

14,79 €

997 €
12,09 €

996 €

-42%

12,09 €

996 €
no

-44%līdz

23,45 €

9914 €

-36%

-33%

13,59 €

998 €
19,35 €

4917 €

izdevīgi

23,19 €

9913 €

-39%

11,50 €

599 €

izdevīgi

JAUNUMS!



14 *Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Konservi suņiem 
NUTRIBALANCE
2 veidi, 1.24 kg, 1.04 €/kg

-27%

1,79 €

291 €Barība suņiem 
NUTRIBALANCE*
dažādi veidi, 3 kg, 1.23 €/kg

Barība kaķiem Barība kaķiem PURINA ONE*PURINA ONE*
dažādi veidi, 1.4 vai 1.5 kg, dažādi veidi, 1.4 vai 1.5 kg, 
no 3.79 €/kgno 3.79 €/kg

Smiltis kaķu tualetei Smiltis kaķu tualetei 
PURRRFECT BENTONITEPURRRFECT BENTONITE
cementējošas, 8 l, 0.50 cementējošas, 8 l, 0.50 €/l€/l

Barība kaķiem WHISKAS*
3 veidi, 300 g, 3.30 €/kg

-28%

7,99 €

695 €Konservi kaķiem Konservi kaķiem FELIX*FELIX*
dažādi veidi, 4 x 100 g, 3.63 €/kgdažādi veidi, 4 x 100 g, 3.63 €/kg

-24%

1,92 €

451 €

-21%

4,69 €

693 €Barība suņiem DARLING*
2 veidi, 10 kg, 1.10 €/kg

Kārums suņiem Kārums suņiem 
PURINA ADVENTUROS*PURINA ADVENTUROS*
3 veidi, 90 vai 120 g, 3 veidi, 90 vai 120 g, 
no 9.08 €/kgno 9.08 €/kg

-21%

1,39 €

091 €
Barība suņiem un kaķiem Barība suņiem un kaķiem 
PRIMA*PRIMA*
(noteiktiem veidiem, cena ar atlaidi (noteiktiem veidiem, cena ar atlaidi 
norādīta pie preces)norādīta pie preces)

Suņu un kaķu gardumiem Suņu un kaķu gardumiem ICAICA
(noteiktiem veidiem, cena ar atlaidi (noteiktiem veidiem, cena ar atlaidi 
norādīta pie preces)norādīta pie preces)

4,79 €

993 €

izdevīgi

1,21 €

990 €

izdevīgi

14,49 €

9910 €

-24%

-25%
līdz

-34%
līdz

PĒRC MĀJDZĪVNIEKU 
PRODUKTUS 

AR MANS RIMI KARTI

1. 2. 3.

KATRS IZTĒRĒTAIS 
EIRO DOD 1 PUNKTU

KRĀJ PUNKTUS 
UN SAŅEM ATLAIDES:

REĢISTRĒJIES UN IZMANTO KLUBA RIMI MĀJDZĪVNIEKIEM PRIEKŠROCĪBAS
GARDUMS MĪLULIM, PRIEKS SAIMNIEKAM!

15 punkti = 15% atlaide
45 punkti = 25% atlaide
80 punkti = 15 €



15*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.
Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini veikalos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.

Higiēniskās paketes 
LIBRESSE ULTRA*
30, 36 vai 42 gab., no 0.10 €/gab.

-23%

12,99 €

999 €

Veļas mazgāšanas Veļas mazgāšanas 
līdzekļiem līdzekļiem PERSIL*PERSIL*
(noteiktiem veidiem, cena ar atlaidi (noteiktiem veidiem, cena ar atlaidi 
norādīta pie preces)norādīta pie preces)

Tualetes tīrīšanas Tualetes tīrīšanas 
līdzekļiem līdzekļiem DOMESTOS*DOMESTOS*
(noteiktiem veidiem, cena ar atlaidi (noteiktiem veidiem, cena ar atlaidi 
norādīta pie preces)norādīta pie preces)

-70%

4,99 €

491 €

Izdevniecības Izdevniecības 
Liels un Mazs grāmatām*Liels un Mazs grāmatām*  
(izņemot akcijas preces, atlaide tiek 
piemērota no norādītās cenas pie 
preces, norēķinoties kasē)

Biksītes LOVING TOUCH*
50, 56 vai 62 gab., no 0.16 €/gab.

Tualetes papīrs
GRITE BLOSSOM WHITE*
32 ruļļi, 3 kārtas, 0.22 €/rullis

tikai tagad

996 €

-35%
līdz

-29%
līdz

4,99 €

993 €
no

-31%līdz

Sieviešu zeķēm un zeķbiksēm Sieviešu zeķēm un zeķbiksēm 
PIERRE CARDIN*PIERRE CARDIN*
(izņemot akcijas preces, atlaide tiek (izņemot akcijas preces, atlaide tiek 
piemērota no norādītās cenas piepiemērota no norādītās cenas pie
preces, norēķinoties kasē)preces, norēķinoties kasē)

-40% Sēklām*Sēklām*
(izņemot akcijas preces, atlaide tiek (izņemot akcijas preces, atlaide tiek 
piemērota no norādītās cenas piepiemērota no norādītās cenas pie
preces, norēķinoties kasē)preces, norēķinoties kasē)

-40%

Bērnu apģērbam*Bērnu apģērbam*
(izņemot akcijas preces, atlaide tiek (izņemot akcijas preces, atlaide tiek 
piemērota no norādītās cenas piepiemērota no norādītās cenas pie
preces, norēķinoties kasē)preces, norēķinoties kasē)

-40%

LED spuldze OSRAM*
3 veidi, 1 gab.

-25%



ESI ATBILDĪGS UN OBLIGĀTI 
IEVĒRO PIESARDZĪBAS

PASĀKUMUS!

Ievēro drošības 
distanci!

2mLieto sejas 
aizsargmasku!

Regulāri 
dezinficē rokas!

20.04. – 26.04.2021.13.04 - 10.05.

3,99 €

692 €

14,65 €

999 €

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. 
Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās 

un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

9,99 €

595 €
1,76 €

990 €

994 €

tikai tagad

Siers ČEDERAS
Cesvaine, 1 kg

Biezpiena torte 
SMILTENE

ar ķiršiem, 500 g, 5.38 €/kg

Kviešu milti 
DOBELE 
EKSTRA
2 kg, 0.50 €/kg

Riekstu un rozīņu 
maisījums ARIMEX
1 kg

Brendijs 
ARARAT
40%, 0.5 l, 19.98 €/l

Zobu pasta 
HIMALAYA 
HERBALS*
75 vai 100 ml, 
no 17.40 €/l

3,49 €

741 €

*Preču pieejamība var atšķirties, ar aktuālo piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā. Piedāvājums nav spēkā Rimi Express veikalos. Piedāvājums atšķirīgi Rimi Mini 
veikalos. Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.

Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim veikalā.


