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Radīta iespēja salīdzināt degvielas cenas internetā
Salīdzināšanas portālā Gudriem.lv sācis darboties divdesmitais bezmaksas salīdzināšanas
rīks – degvielas cenu salīdzinātājs, kas pagaidām piedāvā jaunāko informāciju par 8
degvielas tirgotāju cenām dažādās DUS Rīgā. Informācija par benzīna, dīzeļdegvielas un
auto gāzes cenām tiek regulāri aktualizēta, ik dienas palielinās arī apskatīto DUS skaits.
„Transporta izdevumi ierindojas trešajā vietā mājsaimniecību lielāko tēriņu sarakstā, par tiem lielāki ir
tikai pārtikas un mājokļa uzturēšanas izdevumi. Ņemot vērā, ka pēdējā gada laikā degvielas cena Latvijā
pieaugusi par 12 – 15%, autovadītāji ļoti interesējas par iespējām samazināt degvielas iegādes tēriņus,”
stāsta portāla Gudriem.lv valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Zaznovs, piebilstot, ka tieši portāla lietotāju
vēlmes vadīta, Gudriem.lv komanda nolēmusi izveidot degvielas cenu salīdzinātāju.
Degvielas cenu salīdzināšanas rīkā esošā informācija tiks regulāri atjaunota, lai portāla lietotāji saņemtu
svaigas ziņas par pašām izdevīgākajām degvielas cenām. Zemākās degvielas cenas noskaidrošanai
salīdzinātājā jāievada meklēšanas parametri: pilsēta, vēlamā DUS tīkla nosaukums un DUS veids
(automātiskā vai pilna servisa). Pēc šiem kritērijiem Gudriem.lv sistēma atradīs visus lietotāja prasībām
atbalstošos variantus, sakārtojot tos tabulā.
Gudriem.lv degvielas cenu salīdzinātājs ņem vērā arī to, ka daudziem autovadītājiem ir DUS tīklu
lojalitātes (atlaižu) kartes – šo parametru var ievadīt salīdzinātājā, iegūstot cenu jau ar kartes atlaidi.
Degvielas cenu salīdzinātājs atrodams šeit: http://www.gudriem.lv/degviela?lng=lv

Salīdzināšanas portāls Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā. Tas ir neatkarīgs interneta resurss, kura
lietotājiem ir iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu un preču cenas. Ja sākotnēji portāls piedāvāja
salīdzināt tikai Latvijas tirgū pieejamo mobilo operatoru tarifu plānus, šodien iespējams salīdzināt arī priekšapmaksas
kartes, depozītus, ātros kredītus, OCTA polises, viesnīcu un aviobiļešu cenas, ceļojumu apdrošināšanas
piedāvājumus, interneta un TV pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu
piedāvājumus un lielveikalu tīklu atlaides. Drīzumā Gudriem.lv lietotājiem būs pieejamas vēl vairāku aktuālo
pakalpojumu salīdzināšanas iespējas.
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