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LAIPNI LŪDZAM TUPPERWARE!

Apsveicam! 

Tagad jūs esat daļa no komandas, kas var lepni pateikt, ka izplata viena no 
pasaules lielākajiem virtuves piederumu, kā arī mājai un brīvajam laikam 
domātu plastmasas izstrādājumu ražotājiem produktus.

Tupperware produkti, pateicoties progresīvāko augsto tehnoloģiju 
izmantojumam, ir kļuvuši par kvalitātes sinonīmu.

Lielākā daļa no Tupperware® produktiem tiek ražota 12 rūpnīcās, 3 no tām 
atrodas Eiropā.

Tupperware® produktu kvalitāte, funkcionalitāte un oriģinalitāte ir etalons visā pasaulē.



Šodien mūsu produkti un karjeras iespējas joprojām palīdz sniegt 

labumu ikdienas dzīvē jums, jūsu mīļotajiem, jūsu kopienām un 

mūsu planētai. Mēs neizturamies vieglprātīgi pret jūsu uzticību.

Tāpēc mēs esam apsēsti ar kvalitāti un dizainu, lai jums par to 

nebūtu jādomā. Mēs esam apņēmušies darīt pareizās lietas 

šodienai un darīt visu, lai pienāktu rītdiena. Var būt daudz to, kas 

mēģina būt mums līdzīgi, bet zīmols Tupperware® ir tikai viens.

Katru dienu izvēlieties kaut ko labu.

BALVAS
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Cena katalogā: 74,400 €

Cena katalogā: 27,50 €

JŪSU PIRMĀ NEDĒĻA AR 
TUPPERWARE

SOLIS 2

STARTS!

IESĀCĒJA KOMPLEKTS

SOLIS 1

SOLIS 3

Kad: 2-5 nedēļas pēc tam, kad esat kļuvis par konsultantu
Kā: pasūtījums/pasūtījumi vismaz 160 € apmērā
Ko jūs saņemsit: vismaz 37,00 € no piedāvātās atlaides+ iespēju iegādāties
Ventsmart zemo 1,8 l par īpašu cenu!

Kad: 6-9 nedēļas pēc tam, kad esat kļuvis par konsultantu
Kā: pasūtījums/pasūtījumi vismaz 180 € apmērā
Ko jūs saņemsit: vismaz 42,00€ no piedāvātās atlaides+ 
iespēju iegādāties Šeikeri Eazy350 ml un Virtuves palīgu 
II par īpašu cenu!

Kad: 10-13 nedēļas pēc tam, kad esat kļuvis par 
konsultantu
Kā: pasūtījums/pasūtījumi vismaz 200 € apmērā
Ko jūs saņemsit: vismaz 47,00 € no piedāvātās atlaides+ 
iespēju iegādāties Mazo silikona lāpstiņu un 
Supersonic mazo smalcinātāju par īpašu cenu!

* Konsultanti, kas piedalās šajā Uzņemšanas programmā, 
var iegādāties tikai 1 x Ventsmart zemo 1,8 l

Konsultanti, kas piedalās šajā Uzņemšanas programmā, var 
iegādāties tikai 1 x Šeikeri Eaaazy 350 ml un Virtubes
palīgu II

Konsultanti, kas piedalās šajā Uzņemšanas programmā, var iegādāties tikai 1x Mazās silikona 
lāpstiņas un  SuperSonic mazā smalcinātāja komplektu.

• Eco+ pudele, 500 ml
• Coffee to Go krūze 

līdzņemšanai
• Katalogs
• 10 skrejlapas

14,50 €
OB223601

Īpaša cena tikai 
jauniem 

konsultantiem

Cena katalogā: 35,40

19,50€
OB223602

Īpaša cena tikai 
jauniem 

konsultantiem

40,50
OB223603

Īpaša cena tikai 
jaunajiem 

konsultantiem

Lai sasniegtu bonusa līmeni, jūsu pirmais 50 eiro
pasūtījums netiks iekļauts kopsummā

3 mēnešu izaicinājums: sasniedziet 
pārdošanas apjomu 1000 EUR pirmo 3 
mēnešu laikā un saņemiet UltraPro 3,5 l 
un vāku dāvanā. 

BONUSS

PIEVIENOŠANĀS PROGRAMMAI

€



LT-LV -> 0 €

LT-LV -> 17,625€

PROGRESĪVU ATLAIŽU LĪMEŅI BALTIJAS VALSTĪS UN JAUNAIS 
KOMPENSĀCIJAS MODELIS – APT. KOMISIJAS NAUDAS SUMMA

* Summas tiek aprēķinātas, ja jūs sasniedzat minimālo vai 
maksimālo summu katrā līmenī

LT & LV 
<75 EUR 
0%

LT & LV 
≥75 EUR  
23.50 %

Komisijas naudas summa:
0 €

Komisijas naudas summa, apm.: 
≥17,625€



PIEMĒRI



EXAMPLES



KODI UN TO NOZĪME

Kods Izmantotā plastmasa Parastie lietojumi Tiekpārstrādāts

Plastmasas apzīmējumi Zaļā krāsa norāda, kuri kodi pašlaik tiek izmantoti Tupperware produktos Piezīme Zemāk esošie apzīmējumi pārstāv vispārpieņemto starptautisko kodu
konvenciju

Polietilēntereftalāts (PET)

Bezalkoholisko dzērienu/ūdens/sulu pudeles, konteineri 
mazgāšanas/tīrīšanas līdzekļiem/sviestam, konteineri vitamīniem un 
personīgās higiēnas precēm, konteineri līdzņemšanai
Tupperware nelieto.

Spilvenu un guļammaisu pildījums, apģērbs, 
bezalkoholisko dzērienu pudeles, paklāji.

Augsta blīvuma polietilēns (HDPE)

Necaurspīdīgas piena un ūdens krūzes, pudeles balinātājiem/mazgāšanas 
līdzekļiem/šampūniem, dažreiz plastmasas maisi, degvielas tvertnes, 
ūdensvada caurules, dārza inventārs, piemēram, spaiņi un redeļkastes.
Tupperware nelieto.

Atkritumu grozi, komposta konteineri, spaiņi, 
mazgāšanas līdzekļu konteineri, stabi, žogi, 
caurules.

Polivinilhlorīds (PVC)
Pārtikas plēve, burkas pārtikas eļļai un zemesriekstiem, pudeles 
mazgāšanas/logu tīr īšanas līdzekļiem, komerciālie ceļrāži, caurules 
cauruļvadiem un medicīniskās caurulītes.
Tupperware nelieto.

Grīdas, plēves un loksnes, kabeļi, ātruma ierobežotāji, 
iepakojums, saistvielas, dubļusargi un paklājiņi.

Zema blīvuma polietilēns (LDPE)
Pārtikas veikalu preču maisiņi, lielākā daļa plastmasas iesaiņojamā 
materiāla un dažreiz pudeles.
Tupperware lieto LDPE.

Maisi atkritumu konteineriem, palešu loksnes.

Polipropilēns (PP)
Jogurta iepakojumi, salmiņi, citi matētas plastmasas konteineri, paklāji, 
grīdsegas un kājslauķi, troses.
Tupperware lieto PP.

Tapas, grozi, caurules, palešu loksnes, eļļas piltuves, 
automašīnu akumulatoru korpusi, paplātes.

Polistirols (PS)
Putuplasta ēdienu paplātes, olu kastes, vienreizlietojamas krūzes un bļodas, 
konteineri līdzņemšanai un plastmasas galda piederumi. Tupperware 
nelieto.. Tupperware nelieto.

Apģērbu pakaramie, paliktņi, kancelejas piederumu 
paplātes un piederumi.

Cits: Materiāli, kas nav iekļauti 6 iepriekš 
norādītajās kategorijās, vai materiālu kombinācijas 
no dažādām kategorijām. Šeit tiek iekļautas arī 
jaunas bioloģiskas izcelsmes plastmasas.

Atkārtoti lietojamas plastmasas pudeles, cepšanas maisi 
cepeškrāsnīm, iepakojums, aparatūras detaļas,

Tupperware izmanto Nr. 7 daudzos produktos

Autodetaļas, betona agregātmateriāli, 
kokmateriālu imitācija no plastmasas
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KODI UN TO NOZĪME

Citi produktu simboli

Trīsstūris bez cipara ir vispārējs starptautisks atkārtotas pārstrādes apzīmējums, kas norāda, ka produktu var pārstrādāt atkārtoti. 
Tupperware plastmasu pārstrādā nepārtikas precēs, piemēram, vāzēs, lejkannās, konteineru filtros utt.

Garantē izmantošanu pārtikas produktiem. Tas nozīmē, ka produkts tika testēts un ir pierādīts, ka tā sastāvdaļas nepāriet pārtikā tādos 
daudzumos, kas var apdraudēt cilvēku veselību, mainīt pārtikas sastāvu nepiemērotā veidā vai bojāt tās garšu un smaržu.

Izturīgs pret saldēšanu. Tupperware sērija Freezer Mates ir speciāli veidota ar noapaļotiem stūriem un padziļinājumiem apakšā, lai gaiss 
varētu cirkulēt caur konteineru grēdām un ap tām, ļaujot iesaldēšanai notikt ātri.

Piemērots lietošanai cepeškrāsnī. Mūsu produkti Tupperware Smart Cooking un Chef Cooking tiek izgatavoti no vismodernākā materiāla, kas ir 
viegls, elastīgs, iztur temperatūras intervālā no -25°C līdz pat 250°C, tieši tāpēc tie ir ideāli izmantošanai saldētavā, ledusskapī, mikroviļņu 
krāsnī un parastā cepeškrāsnī.

Tupperware produkti, kas apzīmēti ar šo marķējumu, ir paredzēti izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Tupperware izmanto materiālu, kas 
ir domāts konkrēti l ietošanai mikroviļņu krāsnī un atbilst stingriem globāla līmeņa iestāžu ieviestiem noteikumiem.

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.



Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. °C Temperatūras izturība Var mazgāt trauku 
mazgājamā mašīnā 
(noteiktas sastāvdaļas)

Nevar lietot saldētavā. Mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 60℃ Mazgāt ar rokām (noteiktas sastāvdaļas)

Nav piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī Negludināt Var lietot cepeškrāsnī (noteiktas 
sastāvdaļas)

Nav piemērots lietošanai cepeškrāsnī Neizmantot balinātāju Var lietot kopā ar grilēšanas funkciju

Apstiprināts pārt ikas lietošanai Žāvēt centrifūgā nelielā temperatūrā / 
delikātās mazgāšanas režīmā

Var lietot mikroviļņu krāsnī 
(noteiktas sastāvdaļas)

Mazgāt ar rokām NAV piemērots lietošanai kā krāsns cimds Aps t ipr ināts  pār t ikas  
l ie tošanai  (note ik tas  
sas tāvdaļas )

Var lietot saldētavā (līdz pat -25℃) Mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 40℃ Nav  aps t ipr ināts pār t ikas l ie tošanai

Var lietot mikroviļņu krāsnī Žāvēt centrifūgā normālā temperatūrā Var lietot uz plī ts virsmām

Var lietot cepeškrāsnī Nežāvēt centrifūgā Var lietot uz plī ts virsmām 
(noteiktas sastāvdaļas)

Nav piemērots lietošanai kopā ar
grilēšanas funkciju Nevar mazgāt trauku mazgājamā mašīnā Neizmantot  ve ļas  mīks t inātā ju

Nav piemērots lietošanai uz plī ts virsmām Nelietojiet t īrīšanai balinātājus Neizmantot gāzēt iem dzēr ien iem

Neizmantot asus vai metāla virtuves 
piederumus

Var lietot 800 W mikroviļņu krāsnī Sargāt no bērn iem

max.
+40°C Maks. temperatūra +40℃

Šajā rokasg rāmat ā norād ī t ie izmēr i i r vispārē j ie izmēr i .  T ie  t iek sn ieg t i šād ā
sec ī bā:  g arums  x  p la t ums x  aug s t ums
Ø  =  d iamet rs H =  aug s t ums

TUPPERWARE KOPŠANAS APZĪMĒJUMI

Šajā rokasgrāmatā jūs atradīsit apzīmējumus, kā

lietot un kopt mūsu Tupperware produktus
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