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Patērētāju tiesību
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RAKSTVEIDA APŅEMŠANĀS
11.07.2012. Nr. IZ13/12
Limbaži
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LV DATS”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003526449, apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumu, nepiemērojot Patērētāju
tiesību aizsardzības centra konstatēto netaisnīgo līguma noteikumu ar patērētājiem noslēgtajos
līgumos un grozot patērētājiem piedāvātos līgumu projektus.
3.3.punkta noteikumu vecā redakcija:
„LV DATS rakstiski informē KLIENTU par pakalpojuma pārtraukumiem, kas saistīti ar
aparatūras remontu vai profilakses darbiem, kas ilgāki par 12 (divpadsmit) stundām.
Piespiedu tehnoloģiskos pārtraukumus, ko nepieciešams veikt nekavējoši, lai nodrošinātu
Interneta pieslēguma atjaunošanu un darbību, LV DATS ir tiesības veikt nekavējoši.”;
3.3.punkta noteikumu jaunā redakcija:
„LV DATS informē KLIENTU par pakalpojuma pārtraukumiem, kas saistīti ar plānotajiem
aparatūras remontu vai profilakses darbiem, nosūtot KLIENTAM paziņojumu parastā vēstulē
pa pastu, vai elektroniskā vēstulē pa elektronisko pastu uz KLIENTA e-pasta adresi, vai SMS
īsziņu uz KLIENTA mobilo telefonu. Piespiedu tehnoloģiskos pārtraukumus, ko nepieciešams
veikt nekavējoši, lai nodrošinātu Interneta pieslēguma atjaunošanu un darbību, LV DATS ir
tiesības veikt nekavējoši.”.
3.5.punkta veca redakcija:
„LV Dats” ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atslēgt KLIENTU no elektronisko sakaru
tīkla un sniegt KLIENTA datus trešajām personām par šī Līguma 4.1.,4.2.,4.4.vai 8.9 punktu
prasību nepildīšanu. KLIENTS neiebilst un atļauj datu publiskošanu un ievietošanu
publiskajās parādnieku kredītvēstures datubāzēs. Atkārtotas pieslēgšanas kārtība šī Līguma
6.5.punktā”.
3.5.punkta jaunā redakcija:
„LV Dats” ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atslēgt KLIENTU no elektronisko sakaru
tīkla un sniegt KLIENTA datus trešajām personām par šī Līguma 4.2.,4.4.vai 8.9 punktu
prasību nepildīšanu. KLIENTS neiebilst un atļauj datu publiskošanu un ievietošanu
publiskajās parādnieku kredītvēstures datubāzēs. Atkārtotas pieslēgšanas kārtība šī Līguma
6.5.punktā”.
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Līgums tika papildināts ar 3.6.punktu:
“LV DATS” ir tiesības atslēgt KLIENTU no elektronisko sakaru tīkla par to brīdinot 10
(desmit) dienas iepriekš, nosūtot paziņojumu parastā vēstulē pa pastu vai elektroniskā vēstulē
pa elektronisko pastu uz ABONENTA e-pasta adresi vai īsziņu uz KLIENTA mobilo telefonu,
vai iekļaujot attiecīgo informāciju kārtējā rēķinā, un sniegt KLIENTA datus trešajām
personām par šī Līguma 4.1. punkta prasību nepildīšanu. Atkārtotas pieslēgšanas kārtība šī
Līguma 6.5. punktā.”.
6.5.punkta noteikumu vecā redakcija:
“Ja KLIENTS ir atslēgts saskaņā ar šī Līguma 3.5. punktu, atkārtota pieslēgšana pie
elektronisko sakaru tīkla pēc parāda nomaksas un zaudējumu atlīdzināšanas tiek veikta 3 (trīs)
dienu laikā pēc KLIENTA pieteikuma par maksu saskaņā ar "LV DATS" apstiprinātajiem
izcenojumiem.”;
6.5.punkta noteikumu jaunā redakcija:
“Ja KLIENTS ir atslēgts saskaņā ar šī Līguma 3.5. vai 3.6. punktu, atkārtota pieslēgšana pie
elektronisko sakaru tīkla pēc parāda nomaksas un zaudējumu atlīdzināšanas tiek veikta 3 (trīs)
dienu laikā pēc KLIENTA pieteikuma par maksu saskaņā ar "LV DATS" apstiprinātajiem
izcenojumiem.”.
6.8.punkta noteikumu vecā redakcija:
„Ikmēneša pieslēguma abonēšanas maksa tiek samazināta, proporcionāli dienu skaitam, par
iepriekšējā mēnesī fiksētajiem Interneta pakalpojuma pārtraukumiem, kas garāki par 24 h
(divdesmit četrām stundām), pakalpojuma pārtraukuma laiks tiek skaitīts no brīža, kad
KLIENTS ir informējis LV DATS par pakalpojuma piegādes pārtraukumu pa Līguma 3.4.
punktā norādīto tālruni.”;
6.8.punkta noteikumu jaunā redakcija:
„Pēc KLIENTA rakstiska iesnieguma saņemšanas ikmēneša pieslēguma abonēšanas maksa
tiek attiecīgi samazināta par iepriekšējā mēnesī LV DATS vainas dēļ konstatētajiem Interneta
pakalpojuma pārtraukumiem. Pakalpojuma pārtraukuma laiks tiek skaitīts no brīža, kad
KLIENTS ir informējis LV DATS par pakalpojuma piegādes pārtraukumu pa Līguma 3.4.
punktā norādīto tālruni. LV DATS neuzņemas atbildību par īslaicīgiem (līdz 24 stundām)
elektronisko sakaru pakalpojumu pārtraukumiem, kas radušies neparedzētu apstākļu dēļ
(avārijas, elektrības atslēgšanās gadījumos utt.), un par KLIENTA datoru remontu,
profilaktisko apskati un apkopi.”.
8.9.punkta noteikumu vecā redakcija:
„Ja LV DATS ir vērsies tiesā ar prasību pret KLIENTU par parāda piespiedu piedziņu,
KLIENTS atlīdzina LV DATS visus ar prasības sagatavošanu, iesniegšanu un parāda atgūšanu
saistītos izdevumus pilnā apmērā.”;
8.9.punkta noteikumu jaunā redakcija:
„Līguma laušana neatbrīvo KLIENTU no parāda saistību pilnīgas izpildes. KLIENTS veic
samaksu par papildu izdevumiem un izmaksām, kas rodas saistībā ar parāda papildu
administrēšanu un iekasēšanu.”.
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Ar cieņu,
valdes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

[...]

(personiskais paraksts)

[...]

(zīmogs)

valdes loceklis
[...]
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