VISPĀRĒJIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Vispārīgi noteikumi
Šie pārdošanas noteikumi („Noteikumi”), attiecas uz visiem
pasūtījumiem, ko pircējs veicis LEVINEE SIA („Pārdevējs”) un
visiem un jebkuriem pārdevēja pārdošanas līgumiem, tostarp
jebkuru un visu palīgpakalpojumu sniegšanu.
Izņemot gadījumus, ja tam rakstveidā piekritis pārdevējs, šajos
Noteikumos tiek izslēgti jebkuri un visi vispārīgi vai konkrēti
pircēja noteikumi.
Parakstot pasūtījumu vai līgumu, vai pieņemot rakstveida
apstiprinājumu par pasūtījumu, pircējs skaidri atzīst, ka ir izlasījis
šos Noteikumus un piekritis tiem.
Piemērojama ir tikai Noteikumu versija latviešu valodā.

2.

Pasūtījumi

2.1.

Rīkojumi ir saistoši pārdevējam tikai pēc tam, kad tie apstiprināti
rakstiski.
Grozījumi, ko veicis pircējs pasūtījumā vai pārdevēja piedāvājumā,
ir spēkā tikai tad, ja tos pieņēmis un rakstiski apstiprinājis
pārdevējs.
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6.7.

6.8.
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3.

Piegādes datumi

3.1.

Ja nav noteikts citādi, tad piegādes datumi vai papildu pakalpojumu
sniegšanas datumi ir tīri indikatīvi. Kavēšanās nedod pircējam
tiesības izbeigt izpildīt pasūtījumu vai līgumu, vai pieprasīt
zaudējumu atlīdzināšanu.
Gadījumā, ja piegādes datums ir saistošs, tas ir skaidri jānorāda un
jāpieņem par tādu pasūtījumā vai līgumā. Pat šādā gadījumā
pārdevējs tiek atbrīvots no saistībām šādos gadījumos:

nepārvaramas varas gadījumi;

gadījumā, ja pircējs neievēro samaksas
termiņus:

gadījumā, ja pircējs maina rīkojumu;

ja pircējs noteiktajā termiņā nesniedz
pārdevējam pieprasīto informāciju.

3.2.

4.

Piegādes – Transports

4.1.

Ja nav noteikts citādi, tad preces tiek uzskatītas par piegādātām,
kad tās tiek ar pavaddokumentu nodotas pircēja vai norīkota
pārvadātāja rīcībā pārdevēja norādītajā vietā. Tāpēc pircējs
uzņemas risku, kas saistīts ar precēm un ar to pārvadāšanu, tiklīdz
tās nonāk tā valdījumā vai, ja tāda nav, tad tiklīdz tās nonāk tā
rīcībā. Ja pircējam jānorāda cita piegādes vieta, tad par preču
savākšanu un, ja vajadzīgs, uzglabāšanu būs atbildīgs pircējs,
uzņemoties risku un izmaksas. Pārdevējs nebūs atbildīgs par preču
iekraušanu un izkraušanu, vai preču pārvadāšanu.
Pārdevējs saglabā sev tiesības atteikties pārdot savas preces,
pamatojoties uz savu krājumu pietiekamību un pieejamību, vai
izmantojot jebkuru citu likumīgu motīvu, un viņš saglabā sev
tiesības veikt daļējas piegādes.
Ja preces tiek piegādātas kā daļējas piegādes, tad katru piegādi
uzskata par atsevišķu pārdošanu. Ja pārdevējs neizpilda saistības
attiecībā uz vienu (vai vairākām) daļējām piegādēm, tas neatļauj
pircējam izbeigt pasūtījumu vai līgumu, kas saistīts ar kādu citu
daļēju piegādi.
Starpību, kas ir 10% virs vai zem pasūtījumā vai līgumā noteiktā
preču apjoma, nedrīkst uzskatīt par pārdevēja neizpildi. Tādā
gadījumā kopējo pircēja maksājamo pirkuma cenu koriģē
proporcionāli savstarpējai attiecībai cena/apjoms, kas minēta
pasūtījumā vai līgumā.
Pircējam ir jāsaglabā visi dokumenti, kas ļauj identificēt preces,
piemēram, preču kravas pavaddokumenti, un pircējs tos uzrāda pēc
pārdevēja pirmā pieprasījuma.
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5.

Īpašumtiesību saglabāšana

5.1.

Neierobežojot faktu, ka pircējs uzņemas visu risku, tiklīdz preces ir
ar pavaddokumentu nodotas pircēja vai ieceltā pārvadātāja rīcībā,
piegādātās preces paliek pārdevēja īpašumā līdz samaksāta pilna
cena, ieskaitot procentus par nokavētiem maksājumiem un
kompensācijas, ja tās piemērojamas. Gadījumā, ja cena nav
samaksāta termiņā, pārdevējam ir tiesības pieņemt atpakaļ preces,
uz pircēja rēķina, bez iepriekšēja brīdinājuma.
Līdz pilnīgai cenas un radušos izmaksu samaksai, pircējs nedrīkst
sajaukt, pārveidot, pārdot, nodot, ieķīlāt preces vai radīt lietu
tiesības uz tām un vispār atsavināt preces.
Līdz pilnīgai cenas samaksai pircējs apņemas uzglabāt preces uz
sava rēķina atsevišķā vietā, kas tiks darīta zināma pārdevējam,
saglabājot oriģinālo iepakojumu, lai tās jebkurā brīdī var
individualizēt un identificēt kā pārdevēja īpašumu (piestiprinot
uzlīmi vai citu atšķirības zīmi). Ja nepieciešams, pircējs apņemas
informēt trešās personas un, jo īpaši, telpu īpašnieku, ka preces
paliek pārdevēja īpašumā.
Pircējs paliek vienīgais, kas atbild par visiem pārdoto preču
zudumiem, pat ja tos izraisījis nejaušs notikums vai nepārvarama
vara.
Pircējs apņemas nekavējoties informēt pārdevēju par jebkuru arestu
vai citiem izpildes līdzekļiem, ko veic trešā persona uz pārdotajām
precēm, kuru cena nav pilnībā samaksāta.
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5.3.
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6.

Cenas un samaksa

6.1.

Pirkuma cena un apmaksas nosacījumi ir minēti pasūtījumā vai
līgumā. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt papildu nodrošinājumu no
pircēja, piemēram, galvojumu, vekseli, apliecinātu čeku vai bankas
garantiju.
Izņemot gadījumus, kad norādīts citādi, cenas ir norādītas euro un
bez PVN, nodevām, nodokļiem, maksām, maksājumiem un
piemaksām saistībā ar importu, dīkstāvi vai kavēšanās izdevumiem,
vai citām piemaksām, ko maksā pircējs.
Izņemot gadījumus, kad norādīts citādi, rēķini vienmēr ir jāmaksā
pārdevēja birojā pasūtījumā vai līgumā minētajā datumā.
Par jebkuru sūdzību saistībā ar rēķinu rakstiski jāpaziņo
pārdevējam 7 darba dienu laikā pēc tās saņemšanas, citādi tā netiks
ņemta vērā, un rēķins tiks uzskatīts par pieņemtu.
Pircējs nekādu iemeslu dēļ nedrīkst aizturēt maksājamo
maksājumu, pamatojoties uz pasūtījumu vai līgumu vai veikt savu
parādu ieskaitu pret pārdevēju. Izņemot gadījumu, ja saņemta
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iepriekšēja rakstiska atļauja no pārdevēja, pircējs nedrīkst pieprasīt
nekādas tiesības uz savu parādu ieskaitu pret pārdevēju, lai kāds
būtu tā iemesls, no summām, ko pārdevējs maksā pircējam,
neatkarīgi no tā iemesla. No otras puses, pārdevējam vienmēr ir
tiesības uz savu parādu ieskaitu pret pircēju, lai kāds būtu tā
iemesls, no summām, kas pienākas no pircēja vai ar pārdevēju
saistīta uzņēmuma, lai arī kāds būtu tā iemesls.
Gadījumā, ja rēķins nav smaksāts tā maksāšanas termiņā, pircējs
maksā pārdevējam līgumsodu 5% apmērā no kopējās parāda
summas. Līgumsoda apmērs tiek ierobežots saskaņā ar Civillikuma
1716.panta nosacījumiem.
Turklāt ikviens rēķins, kas nav samaksāts tā samaksas dienā, tiek
automātiski un bez iepriekšēja brīdinājuma palielināts par papildu
fiksētu 15% atlīdzību no maksājamām summām, neierobežojot
pārdevēja tiesības pieprasīt papildu zaudējumu atlīdzību.
Gadījumā, ja rēķinu piedzen ar tiesas starpniecību, pircējs sedz
pamatotus piedziņas izdevumus, piemēram, pārdevēja advokāta
honorāru un iekšējās administrēšanas maksu.

5)

traucējumiem;
transporta līdzekļu trūkuma;
ja pārdevēja piegādātājs neievēro savas saistības pret pārdevēju, ja
pēdējais pierāda, ka tam krājumā nav piegādājamo preču;
plūdiem, ugunsgrēka, kara, sacelšanās, pilsoņu nemieriem,
streikiem, lokautiem, industriāliem nemieriem, sliktiem laika
apstākļiem, civilo vai militāro iestāžu rīcības,;
apstākļiem, ko pārdevējs pamatoti nevar ietekmēt.

10.

Tiesību nodošana – Apakšuzņēmuma līgumi

2)
3)
4)

Bez pārdevēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas pircējs nedrīkst
nodot citai personai visu vai daļu no pasūtījuma vai līguma, ne arī
kādas no tā izrietošas tiesības vai pienākumus. No otras puses,
pārdevējs var pilnībā vai daļēji nodot pārdošanas izpildi trešajai
personai vai nodot visu vai daļu no pārdošanas trešajai personai bez
iepriekšējas pircēja piekrišanas.
11.

7.

Garantija

7.1.

Pārdevējs garantē, ka, piegādājot preces, tās būs atbilstošas līguma
specifikācijām un atbilstošas uz preces iepakojuma vai etiķetes, vai
arī uz kravas pavaddokumentiem paredzētajiem noteikumiem.
Pirms preces tiek izkrautas pircēja telpās, pircējs veic
nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka preces atbilst līguma
specifikācijām un atbilst noteikumiem, kas norādīti uz iepakojuma
vai etiķetes, vai uz preču kravas pavaddokumentiem. Preču
nepieņemšanas gadījumā pircējam par to nekavējoties jāinformē
pārdevējs ierakstītā vēstulē (papildus nosūtot kopiju pa e-pastu vai
faksu), kurā pircējs precīzi apraksta iespējamo defektu, ne vēlāk kā
24 stundu laikā no preču piegādes brīža. Preču izkraušana nozīmē,
ka pircējs neapstrīdami pieņēmis preces.
Gadījumā, ja preces būtu ietekmējis kāds slēpts trūkums, par kuru
pircējs pierāda, ka tas nebija redzams pircēja veikto pārbaužu laikā,
kas minētas 7.2. punktā, nekādas pārdevēja pretenzijas netiks
pieņemtas, ja tās nebūs iesniegtas 7 dienu laikā pēc piegādes
datuma, izmantojot ierakstītu vēstuli (papildus nosūtot kopiju pa epastu vai faksu), kurā pircējs precīzi apraksta šo trūkumu.
Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par to preču trūkumiem,
kuras ir pilnībā vai daļēji izmantotas vai patērētas, kurām vairs nav
to sākotnējā forma vai, kuras pircējs ir sajaucis.
(1) Pēc pārdevēja izvēles, pārdevēja garantija ir ierobežota tikai
līdz kompensācijas samaksai vai bojātās preces apmaiņai.
(2) Gadījumā, ja pārdevējs izvēlas apmainīt bojātās preces, tad tiek
uzskatīts, ka pircējs atļauj pārdevējam vispirms pārņemt pārdoto
preču valdījumu. Šādā gadījumā pārdevējam ir izvēle - vai nu ar
saprātīgu kavēšanos nodrošināt aizstājējas preces, vai sniegt
rakstveida atļauju pircējam iegādāties aizstājējas preces, ar to
saprotot, ka pārdevējs tādā gadījumā samaksā pieņemamo cenu
starpību starp precēm. Šī ir ekskluzīva pārdevēja izvēles iespēja un
pircējam nav atļauts iegādāties aizstājējas preces, pirms saņemt
iepriekšēju rakstisku atļauju no pārdevēja. Preču aizstāšanas
gadījumā pircējs nevar pretendēt ne uz kādu papildu kompensāciju.
IZŅEMOT IEPRIEKŠ MINĒTO, PĀRDEVĒJS NESNIEDZ
NEKĀDAS CITAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS VAI
NOSACĪJUMUS.
PĀRDEVĒJS
NESNIEDZ
NEKĀDAS
GARANTIJAS ne ATTIECĪBĀ UZ PREČU PIEMĒROTĪBU
NOTEIKTAM LIETOŠANAS VEIDAM, NE PAR TO
PIEPRASĪJUMU
TIRDZNIECĪBĀ.
PĀRDEVĒJS
NAV
ATBILDĪGS GADĪJUMĀ, JA PIRCĒJS ZAUDĒ IENĀKUMUS
UN/VAI PEĻŅU, TAM TIEK NODARĪTS KAITĒJUMS VAI
JEBKĀDI CITI NETIEŠI VAI SEKOJOŠI ZAUDĒJUMI,
PIEMĒRAM, BET NE TIKAI IEGUVUMU, KLIENTŪRAS,
IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMI, U.C. (IZŅEMOT ATBILDĪBU
NĀVES VAI PERSONISKĀ KAITĒJUMA GADĪJUMĀ, KAS
RADIES PĀRDEVĒJA KĻŪMES REZULTĀTĀ). SASKAŅĀ
AR ŠIEM NOTEIKUMIEM PĀRDEVĒJA ATBILDĪBA
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT PREČU
VĒRTĪBU PIEGĀDES BRĪDĪ.
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8.

Pircēja saistību nepildīšana

8.1.

Neierobežojot citas esošās tiesības un tiesiskās aizsardzības
līdzekļus, pārdevējs var izbeigt pasūtījuma vai līguma izpildi bez
iepriekšēja paziņojuma un bez oficiāla brīdinājuma termiņa, un bez
tiesas kontroles a posteriori par izpildes izbeigšanas iemeslu
nopietno raksturu, vai nekavējoties pārtraukt visas citas piegādes
gadījumā, ja:
Pircējs vēl arvien neizpilda saistības samaksāt jebkuru summu, kam
pienācis samaksas termiņš un kas maksājama;
Pircējs pārkāpj pasūtījumā vai līgumā noteikto pienākumu un
nenovērš to 5 dienu laikā pēc oficiāla rakstiska paziņojuma par to;
Pircējs nepieņem vai atsakās pieņemt pasūtīto preču piegādi;
Pircējs atzīts par maksātnespējīgu vai tam izsludināts tiesiskās
aizsardzības process, tiek likvidēts, tam ieceļ administratoru, tas
pilnībā vai daļēji pārtrauc maksāt savus parādus, slēdz līgumus ar
citiem kreditoriem, kas var apdraudēt uzņemto saistību izpildi vai
notiek kāda līdzvērtīga procedūra saskaņā ar spēkā esošajiem
pircējam piemērojamiem tiesību aktiem;
Pārdevēja kredīta apdrošināšana atsauc vai samazina pārdevēja
pircējam piešķirto kredītlīniju
Rīkojuma vai līguma izpildes apturēšanas gadījumā 8.1. punktā
minēto iemeslu dēļ pārdevējs var pieprasīt tūlītēju summu samaksu,
kas maksājamas pircējam, un pieprasīt jebkādu garantiju, kuru viņš
uzskata par vajadzīgu, lai atsāktu preču piegādes par jebkuru
pasūtījumu vai līgumu, kas noslēgts ar pircēju.
Gadījumā, ja pasūtījuma vai līguma izpilde tiek izbeigta 8.1. punktā
minēto iemeslu dēļ, pārdevējs var bez iepriekšēja brīdinājuma
pieprasīt tūlīt samaksāt visas summas, pat ja tās vēl iestājies
maksājumu termiņš.
Pārdevējam nav saistošas nekādas kompensācijas un/vai garantijas
gadījumā, ja pasūtījuma vai līguma izpilde tiek izbeigta vai
pārtraukta šī līguma 8.1.punktā paredzētajos gadījumos.
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9.

Nepārvarama vara

1)

Pārdevējs neatbild ne par kādu savu pienākumu neizpildīšanu vai
kavēšanos to izpildē, ja šāda nepildīšana vai kavēšanās pilnībā vai
daļēji radusies no:
materiālu vai dabīgu avotu vai izejvielu piegādes trūkumiem vai

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija
Pasūtījums un/vai līgums tiek reglamentēti vienīgi Latvijas tiesību
aktos, izņemot 1980. gada 11. aprīļa Vīnes konvenciju par
starptautiskajiem preču pārdošanas līgumiem.
Jebkuri strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šī Līguma, kas
skar to, tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību vai izpildi, tiks
izšķirti Rīgas Šķīrējtiesā, Reģistrācijas Nr.40003756873, saskaņā ar
šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida
procesā un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz
atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību vai LR tiesā
pēc Prasītāja izvēles.

12.

Dažādi

12.1.

Šie Noteikumi kopā ar pasūtījumu un/vai līgumu ietver visu
vienošanos starp pusēm attiecībā uz šo priekšmetu. Tos drīkst
grozīt tikai ar rakstisku vienošanos, ko paraksta pārdevējs un
pircējs.
Vienas šo Noteikumu normas spēkā neesamība vai
nepiemērojamība neietekmē citu noteikumu spēkā esamību vai
piemērojamību. Ja nepieciešams, tad puses apņemas nekavējoties
aizstāt spēkā neesošo vai nepiemērojamo noteikumu.
Faktu, ka pārdevējs neizmanto vienu no šiem Noteikumiem dotajā
brīdī, nevar interpretēt kā atteikšanos izmantot šo Noteikumu vēlāk.
Ja nav citas vienošanās, tad visi paziņojumi starp pusēm jāsniedz
rakstveidā un tie tiek uzskatīti par saņemtiem 5 darba dienu laikā
pēc ierakstītas vēstules nosūtīšanas vai 2 darba dienu laikā pēc
faksa vai e-pasta nosūtīšanas uz pārdevēja/pircēja adresi, kas
minēta rīkojumā vai līgumā.
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