Vispārīgie noteikumi par preces pirkumu ar bezprocentu nomaksu
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Vienošanās priekšmets.
Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk un pieņem preci/es atbilstoši Līguma pielikuma Īpašajos noteikumos norādītajam sortimentam un cenai (turpmāk – Prece).
Līguma pielikums sastāv no šiem Vispārīgajiem noteikumiem par preces pirkumu ar bezprocentu nomaksu, Īpašajiem noteikumiem un Maksājumu grafika,
kas ir Līguma pielikuma neatņemamas sastāvdaļas.
Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs pieņem Preci, parakstot Preces pavadzīmi vai veicot tam pielīdzināmas darbības.
Preces cena un norēķinu kārtība.
Preces cena ir noteikta Maksājumu grafikā. Norēķini tiek aktivizēti pēc Preces pieņemšanas.
Pircējs veic Preces cenas samaksu saskaņā ar Maksājumu grafiku, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu rēķinu, rēķinā noteiktajā termiņā veicot naudas
pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu. Pārdevējs iekļauj maksājumus par Preci Lattelecom rēķinā par pakalpojumiem.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums tiek ieskaitīts Pārdevēja bankas kontā.
Pircējam ir tiesības samaksāt visu Preces cenu pirms Maksājumu grafikā norādītā galīgā samaksas termiņa, bet ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc šī Līguma
pielikuma noslēgšanas.

3.
Piegādes un Preces saņemšanas noteikumi, iegādājoties Preci Pārdevēja pastāvīgajā tirdzniecības vietā vai noslēdzot distances līgumu:
3.1. ja Pircējs saņem Preci Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā:
3.1.1. Pircējs pieņem Preci 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pārdevēja uzaicinājuma pieņemt Preci.
3.1.2. Pārdevējs kopā ar Preci nodod Pircējam visu Pārdevēja rīcībā esošo Preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju. Pēc Pircēja pieprasījuma Prece
tiek sagatavota ekspluatācijai un pārbaudīta.
3.1.3. Pircējs parakstot Preces pavadzīmi apliecina, ka ir pieņēmis Preci, Preces pieņemšana ir veikta abu Pušu klātbūtnē un nav konstatēti Preces vai tās
iesaiņojuma defekti.
3.2. ja Pircējam Preci piegādā Pārdevēja pilnvarots kurjers:
3.2.1. Preces piegāde ar kurjeru notiek Pircēja un kurjera pakalpojumu sniedzēja saskaņotā laikā.
3.2.2. Pārdevējs ar kurjera starpniecību kopā ar Preci nodod Pircējam visu Pārdevēja rīcībā esošo Preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju.
3.2.3. Pircējam ir pienākums apmaksāt Preces piegādes ar kurjeru izdevumus, kas tiek iekļauti Pircējam izrakstītajā rēķinā.
3.2.4. Pircējs parakstot Preces pavadzīmi apliecina, ka ir pieņēmis Preci un tam nav pretenziju par tās tehnisko stāvokli, kvalitāti, iesaiņojumu.
3.3. ja Pircējam Preci piegādā uz pakomātu:
3.3.1. Pārdevējs kopā ar Preci uz Pircēja izvēlētu pakomātu nosūta Lattelecom parakstītu Preces pavadzīmi un visu Pārdevēja rīcībā esošo Preces tehnisko un
kvalitāti apliecinošo dokumentāciju.
3.3.2. Pircējam ir pienākums apmaksāt Preces piegādes uz pakomātu izdevumus, kas tie iekļauti Pircējam izrakstītajā rēķinā.
3.3.3. Pircējs ir pieņēmis Preci ar brīdi, kad Pircējs, izmantojot pakomāta atvēršanai uz Pircēja norādīto mobilā telefona numuru nosūtīto informāciju, ir pakomātu
atvēris. Pircējs ir atbildīgs par to, lai pakomāta atvēršanai nosūtītā informācija nenonāktu trešo personu rīcībā, un ir atbildīgs par visām darbībām un tiesiskajām
sekām, kas iestājas, izmantojot Pircējam nosūtīto pakomāta atvēršanai nepieciešamo informāciju.
3.3.4. Pircējs saņem Preci pakomātā pakalpojuma nodrošinātāja noteiktajā termiņā. Par piegādes uz pakomātu nodrošināšanu ir atbildīgs pakomāta pakalpojuma
sniedzējs.
3.3.5. Pircējam ir tiesības pieteikt pretenziju par Preces piegādi, kvalitāti un iesaiņojuma defektiem 2 dienu laikā no Preces pieņemšanas. Ja šajā termiņā Pircējs
pretenziju neiesniedz, tad uzskatāms, ka Prece piegādāta bez iebildumiem vai defektiem.
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Kvalitāte un garantijas noteikumi.
4.1. Pārdevējs garantē Pircējam pārdodamās Preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Pārdevējs negarantē Preces atbilstību jebkādām Pircēja
vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.
4.2. Pārdevēja saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies Preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā
uz normālu Preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā.
4.3. Precei garantijas laikā atbilstoši Preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šī Līguma pielikuma noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana Preces ražotāja
autorizētajos servisa centros, kuri norādīti Preces pavaddokumentācijā.

5.

Pušu tiesības un pienākumi.
5.1. Pircējam – fiziskai personai, slēdzot distances līgumu par Preces pirkumu, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma regulējumam ir atteikuma
tiesības, kuras var izmantot 14 kalendāro dienu laikā. Pircējs – fiziska persona, kura neiegādājas Preci distances veidā, ar savu parakstu vai elektronisku
apstiprinājumu mans.lattelecom.lv sistēmā apliecina, ka ir informēts par atteikuma tiesību neesamību attiecībā uz viņa izvēlēto Preci.
Pārdevēja pienākums ir pārdot Pircējam Preci saskaņā ar šī Līguma pielikuma noteikumiem.
Pircējs var izvēlēties Preces piegādes veidu saskaņā ar šajā Līguma pielikumā noteikto, ja attiecīgo piegādes veidu konkrētajā darījumā piedāvā Pārdevējs.
Pircējam ir pienākums savlaicīgi un pilnā apmērā veikt maksājumus saskaņā ar šo Līguma pielikumu un Maksājumu grafiku.
Pircējam ir pienākums savlaicīgi informēt Pārdevēju par savu rekvizītu vai rēķina piegādes adreses maiņu, kā arī par citām izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma
pielikuma saistību izpildi.
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6.
Pušu atbildība un līgumsods.
6.1. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas otrai Pusei nodarīti viņu ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
6.2. Ja Pircējs nokavē Līguma pielikumā un/ vai Maksājumu grafikā noteiktā maksājuma samaksas termiņu, Pircējs maksā Pārdevējam nokavējuma procentus
0,3% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pircēju no Līguma pielikumā noteikto
saistību izpildes.
7.
Līguma pielikuma termiņš un tā izbeigšana.
7.1. Līguma pielikums stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas vai elektroniskas apstiprināšanas dienā un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai un pienācīgai
izpildei vai līdz tā izbeigšanai, vai līdz pasūtījuma atcelšanai.
7.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līguma pielikumu, rakstveidā par to informējot Pircēju:
7.2.1. ja Pircējs nokavē jebkura Maksājumu grafikā noteiktā maksājuma termiņu. Šajā gadījumā Pircējam jāsamaksā visa vēl nesamaksātā Preces cena, līdz ar
atlīdzību par zaudējumiem, ko Pircējs nodarījis Pārdevējam., pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu rēķinu.
7.3. Līguma pielikums tiek izbeigts un Pircēja veiktais Preces pasūtījums tiek atcelts, ja Pircējs nesaņem Preci šajā Līguma pielikumā noteiktajā termiņā, veidā un
vietā.
7.4. Līguma pielikums tiek izbeigts, ja tiek izbeigts Lattelecom pakalpojumu Līgums. Izbeidzoties šim Līguma pielikumam, Pircēja pienākums, pamatojoties uz
Pārdevēja izrakstītu rēķinu, ir samaksāt visu atlikušo Preces cenu.
8.
Datu apstrāde.
8.1. Pārdevējam ir tiesības no šī Līguma pielikuma izrietošo informāciju nodot saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām personām, kuras ir iesaistītas Pušu saistību
izpildē.
8.2. Pārdevējam ir tiesības apstrādāt Pircēja – fiziskas personas datus, lai nodrošinātu šī Līguma pielikuma izpildi un veidotu pircēju datu bāzi, statistiku, kā arī,
lai pārliecinātos par Pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības.
8.3. Pārdevējam ir tiesības nodot trešajām personām:
8.3.1. no šī Līguma pielikuma izrietošās parāda piedziņas tiesības,
8.3.2. datus par Pircēju – fizisku personu parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot Pircēja personas datus Pircēja kredītvēstures veidošanai un
Pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.
8.3.3. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā, t.sk. pieprasa, saņem un glabā, informāciju par Pircēju no trešajām personām, parādvēstures datu bāzēm,
kredītinformācijas birojiem, publiski pieejamām datu bāzēm, lai novērtētu Pircēja spēju izpildīt maksājuma saistības un nodrošinātu Lattelecom kredītriska
pārvaldību.
9.

Citi noteikumi.
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Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne
novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tās nenes atbildību.
Šis Līguma pielikums ir Lattelecom pakalpojumu Līguma neatņemama sastāvdaļa. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līguma pielikumā, Puses vadās pēc attiecīgā
Lattelecom pakalpojumu Līguma vispārīgajiem noteikumiem. Šo Līguma pielikumu Puses noslēdz, parakstot to pašrocīgi vai apstiprinot elektroniski sistēmā
mans.lattelecom.lv. Visus paziņojumus šī Līguma pielikuma ietvaros Puses nosūta viena otrai, izmantojot sistēmu mans.lattelecom.lv. Sistēma mans.lattelecom.lv
un interneta mājaslapa www.lattelecom.lv ir šī Līguma pielikuma neatņemama sastāvdaļa. Līguma pielikums un ar to saistītie dokumenti Pircējam ir pieejami
mans.lattelecom.lv sistēmā PDF vai citā formātā, kuru Pircējam ir iespēja saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.
Pārdevējam ir tiesības atteikties slēgt Līguma pielikumu gadījumā, ja Pircējs Līguma pielikuma slēgšanas brīdī nav parakstījis/apstiprinājis kādu no Lattelecom
pakalpojumu Līgumiem vai to pielikumu/-s.
Pircējam nav tiesības pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līguma pielikumā noteiktās saistības trešajām personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas. Pārdevējam
ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot šī Līguma pielikuma izpildi ar to saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām personām.
Līguma pielikuma grozījumi noformējami rakstveidā un parakstāmi pašrocīgi vai apstiprināmi elektroniski.
Pašrocīgas parakstīšanas gadījumā šis Līguma pielikums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar vienādu
juridisko spēku pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm, elektroniskas apstiprināšanas gadījumā – Līguma pielikums sastādīts un parakstīts/apstiprināts
elektroniski un tas ir derīgs un Pusēm saistošs bez paraksta.
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