Klienta apkalpošanas līgums Nr. ……..........……..
Rīgā,

2021. gada……………………..…….

SIA “ADAM AUTO” ” (Reģ.Nr. 50203164831, juridiskā adrese: Krasta iela 66, Rīga, LV-1019), tās valdes locekļa
Anda Araka personā, turpmāk Pakalpojumu sniedzējs un
……………………….......……………………………………………………….. Reģ. Nr.……………………………….
tās ………………………..…….……………..… personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk Klients no otras
puses, turpmāk visi kopā saukti Puses, uz turpmāk minēto noteikumu pamata noslēdz līgumu par sekojošo:
1. Vispārējie noteikumi.
Ar šo līguma puses bez maldiem, viltus un spaidiem vienojas sadarboties, pērkot/pārdodot automobiļu rezerves
daļas un piederumus, kā arī izmantojot automobiļa remonta un apkopes pakalpojumus.
2.
Pušu pienākumi.
2.1. Puses savās attiecībās vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem, normatīvajiem aktiem un šī
līguma nosacījumiem.
2.2. Pakalpojumu sniedzējs apņemas:
2.2.1.pārdot klientam preces un veikt darbu, iepriekš informējot par cenām, līguma izpildei nepieciešamā laika apjomu
un samaksas noteikumiem;
2.2.2.nodrošināt precei garantiju, vadoties pēc preces ražotāja noteikumiem;
2.2.3.atlīdzināt tiešos zaudējumus, ja tādi radušies Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, uz divpusēji noslēgta, sastādīta
un parakstīta akta pamata;
2.2.4.klientam izsniegt preces un veikt pakalpojumus tikai tad, ja klienta pilnvarotā persona ir parakstījusi servisa
darba uzdevumu un/vai preču pasūtījumu un rēķinu, kurā norādīts preces un/vai pakalpojuma daudzums un cena.
2.3. Klients apņemas:
2.3.1.veikt samaksu (ieskaitot PVN) par preci un pakalpojumiem 07 (septiņu) darba dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas vai parakstīšanas dienas. Ja Klients neievēro piestādīto rēķinu apmaksas termiņus vai Klientam
piestādīto un tekošo rēķinu kopējā summa pārsniedz EUR 700.00 (septiņi simti eiro), Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
nepieņemt nākošos pasūtījumus. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs savus prasījumus pret Klientu nodot trešajām
personām. Klients par to tiek brīdināts rakstiski 15 darba dienas iepriekš.
2.3.2.maksāt soda naudu 0.2 % apmērā par katru nokavēto rēķina apmaksas dienu no visas darījuma summas;
2.3.3.pārbaudīt preces kvalitāti uzreiz pēc pakalpojuma/preces saņemšanas. Ja ir radušās kādas pretenzijas, tad 7
(septiņu) darba dienu laikā pēc preces/pakalpojuma saņemšanas iesniegt rakstveida pretenziju. Pretenzija jānoformē
divpusēja akta veidā. Pretenzijas, kuras radušās vēlāk, var tikt nepieņemtas izskatīšanai.
2.3.4.pielikumā Nr 1 iesniegt Pakalpojumu sniedzējam automobiļu sarakstu uz kurām attiecas šī līguma noteikumi,
norādot to lietotājus. Pielikums Nr 1 ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.3.5. punktā 4.7. norādīt pilnvaroto personu, pilnvarojuma beigu termiņu, kurai ir tiesības saņemt preces un/vai
pakalpojumus un Klienta vārdā parakstīt dokumentus, kas apliecina to saņemšanu. Gadījumā, ja pilnvaroto personu
skaits ir divas un vairāk, iesniegt šo personu sarakstu šī līguma pielikumā Nr 2, norādot personas datus un pilnvarojuma beigu termiņu. Šajā gadījumā Pielikums Nr 2 kļūst par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.
2.3.6.ja šī līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Klientu, par kura pārstāvi viņš
uzdevies, tad līguma parakstītājs pats kā fiziska persona uzņemas visas saistības, kas izriet no parakstītā līguma.
2.3.7.paziņot Pakalpojumu sniedzējam par pilnvaroto personu vai apkalpojamo automobiļu saraksta izmaiņām
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no to spēkā stāšanās brīža.
2.3.8.paziņot par izmaiņām rekvizītos 10 dienu laikā no šādu izmaiņu spēkā stāšanās brīža.
2.3.9.veikt 100% priekšapmaksu par preci vai pakalpojumu, kuru vērtība pārsniedz EUR 700.00 (septiņi simti eiro.)
3.
Papildus noteikumi.
3.1. Klients kļūst par preces īpašnieku tajā brīdī, kad ir veikta attiecīgā rēķina pilnīga apmaksa.
3.2. Rēķina savlaicīgas neapmaksāšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt līgumsoda apmaksu
saskaņā ar šī līguma punkta 2.3.2. nosacījumiem.
3.3. Gadījumā, ja Klients neievēro atrunāto maksāšanas kārtību, Pakalpojumu sniedzējs par nākošajiem pasūtījumiem
ir tiesīgs pieprasīt no klienta norēķinus skaidrā naudā vai priekšapmaksas veidā.
3.4. Pakalpojumu sniedzējs nenes nekādu atbildību, par mantām, kuras ir atstātas automobilī remonta laikā.
3.5. Klients atbild par saviem darbiniekiem, kuri izmanto Klienta zīmogus un paraksta gan šo Līgumu, gan preču/pakalpojumu pirkšanas dokumentus, kā arī par savu rekvizītu, paraksta tiesīgo personu un citu nepieciešamo
izmaiņu savlaicīgu rakstisku paziņošanu Pakalpojumu sniedzējam.
4. Nobeiguma noteikumi.
4.1 Domstarpības, kas rodas sakarā ar šī līguma izpildi, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā un pieņemtos lēmumus
noformē rakstiski. Savstarpējās vienošanās neiespējamības gadījumā strīdu izskatīšana notiek Latvijas Republikā
spēkā esošās likumdošanas noteiktajā kārtībā.
4.2. Līgums tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

4.3. Šis līgums automātiski pagarinās uz vienu gadu, ja neviena no pusēm nav paziņojusi (ne vēlāk kā 1 (vienu)
mēnesi iepriekš) par tā laušanu. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, abām pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
4.4. Visi papildinājumi un labojumi tiek noformēti rakstiski divos eksemplāros un kļūst par šī līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
4.5. Šis līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie pārdevēja, otrs – pie
klienta.
4.6. Ar šo Klients kā fiziska persona vai juridiska persona un tā pārstāvis kā fiziska persona, piekrīt, ka Līgumā
norādītie un tā izpildes gaitā Klienta sniegtie fiziskas personas dati tiek glabāti un apstrādāti Pakalpojumu sniedzēja
komercdarbības veikšanai, klientu apkalpošanas procesa kvalitātes uzlabošanai un piekrīt personas datu nodošanai
Izpildītāja līgumpartneriem.
4.7. Klienta kontaktpersonas:

Pilnvarotā persona
Tālrunis
Galvenais grāmatvedis

Pilnvarojuma beigu termiņš
Mobilais telefons

E-pasts
Tālrunis

4.8. Pušu paraksti
Pakalpojumu sniedzējs

Klients

SIA “ADAM AUTO”
Krasta iela 66
Rīga, LV-1019
50203164831
LV 50203164831
AS „Swedbank”
kods HABALV22
LV14HABA0551047436160

Zv.
Andis Araks
Valdes loceklis

Zv.

Pielikums Nr. 1 Klientu apkalpošanas līgumam Nr._________________
Rīgā,

2021. gada……………………..…….

Pakalpojumu sniedzēji un Klients vienojas par sekojošu automobiļu apkalpošanu:
Automobiļa marka,
modelis

Zv.
Andis Araks
Valdes loceklis

Identifikācijas numurs

Valsts
numurs

Automobiļa lietotājs (Vārds, uzvārds,
personas kods)

Zv.

Amats

Tālrunis

E-pasts

Pielikums Nr. 2 Klientu apkalpošanas līgumam Nr._________________
Rīgā,

2021. gada……………………..…….

Klients pilnvaro veikt remonta un/vai detaļu pasūtījumus, saņemt un parakstīt norēķinu dokumentus sekojošas personas:

Pilnvarotā persona (Vārds, uzvārds)

Zv.
Andis Araks
Valdes loceklis

Personas kods

Zv.

Amats

Tālrunis

E-pasts

Pilnvarojuma beigu
termiņš

