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Par līguma noteikumu grozījumiem
SIA „Lux Riga” ir novērsis konstatētos patērētāju tiesību pārkāpumus un apņemas
turpmāk nepiemērot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) konstatētos
netaisnīgos līguma noteikumus ar patērētājiem jau noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus SIA „Lux Riga” apņemas nepiemērot PTAC norādītos
līguma 3.5., 3.6., 4.2., 4.3. un 6.6. punktu noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma prasībām jau noslēgtajos līgumos un attiecīgi piemērot klientiem jaunā
(precizētā) Līguma noteikumus.
SIA „Lux Riga” apņemas no 2014. gada 28. marta jaunus līgumus ar patērētājiem slēgt
atbilstoši PTAC prasībām precizētajiem līguma noteikumiem (Pielikums nr. 1).
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti šādā
jaunā redakcijā:
3.5. Gadījumā, ja Pircējs neievēro Preces
apmaksas noteikumus vai nepilda kādu citu
no
Līgumā
noteiktajām
saistībām,
Pārdevējam ir tiesības viepusēji atkāpties no
šī Līguma, piedzenot no Pircēja visus ar
Līguma izbeiģsānu saistītos zaudējumus un
līgumsodus, kā arī izmantot šī Līguma 3.6.
punktā noteiktās tiesības.
3.6. Ja Pircējs apmaksā Preces vērtību pa
daļām un palaiž divus maksājumu termiņus,
pie kam Pārdevējs nevēlas aprobežoties ar
nokavēto maksājumu piedzīšanu, vai, ja
Pircējs atsavina Preci pirms pilnīgas
norēķināšanās par to, vai nozaudē Preci, vai
Preci tā sabojā, ka tās vērtīab vairs nesedz
nenokārtotos maksājumus, tad Pārdevējs var
prasīt līguma atcelšanu un pārdotās Preces
atdošanu līdz ar atlīdzību par lietošanas
starplaikā no Preces nodošanas Pircējam līdz
atdošanai Pārdevējam un par pēdējam
nodarītajiem zaudējumiem. Summā, kas
Pārdevējam uz šā punktā pienākas no Pircēja,
ieskaistāmi visi Pircēja izdarītie maksā jumi,
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3.6. Ja Pircējs apmaksā Preces vērtību pa daļām
un neievēro divus maksājumu termiņus, pie
kam Pārdevējs nevēlas aprobežoties ar
nokavēto maksājumu piedziņu, vai ja Pircējs
atsavina Preci pirms pilnīgas norēķināšanās par
to, vai nozaudē Preci, vai Preci tā sabojā, ka tās
vērtība vairs nesedz nenokārtotos maksājumus,
tad Pārdevējs var prasīt Līguma atcelšanu un
pārdotās Preces atdošanu.

un, ja tie pārsniedz šo summu, tad atlikums
atmaksājams Pircējam.
4.2. Pircējs apņemas veikt visus maksājumus
saskaņā ar sī Līguma noteikumiem.
Gadījumā, ja Pircējs aizkavē apmaksas
noteikumus, tad viņš maksā līgumsodu 0,5%
apmērā no kopējās Preces vērtības par katru
nokavēto dienu.
4.3. Līguma izbeigšanas gadījumā saskaņā ar
šī Līguma 3.5.punktu Pircējs apņemas
nekavējoties atgriezt Preci Pārdevējam. Par
vilcināšanos nodot Preci Pircējs maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,25% apmērā no
Preces cenas par katru nokavēto dienu. Precei
jābūt savā sākotnējā komplektācijā un tādā
stāvoklī, kurā tā tika nodota Pircējam.,
ievērjot parasto Preces nolietojumu. Līguma
izbeigšanas gadījumā Pārdevējam ir tiesības
pieprasīt no Pircēja naudas līdzekļus, kuri
saistīti ar parāda piedziņas izdevumiem, kā arī
summu, kura atbilst Preces vērtības
samazināšanai un zaudējumu, kas radies
Līguma laušanas dēļ. Par Preci iepriekš
samaksātā Pircēja nauda šīnī gadījumā tiek
uzskatīta kā maksa par Preces nomu un netiek
atgriezta Pircējam.
6.6. Puses vienojas, ja Pircējs nepilda kādas
šajā Līgumā paredzētās saistības, visi no
Pircēja saņemtie maksājumineatkarīgi no
maksājuma mērķa, kas norādīts attiecīgajā
Pircēja maksājuma dokumentā, bez Pircēja
piekrišanas
tiek
ieskaitīti
Pārdevēja
prasījumos šādā kārtībā:
- zaudējumos, kas atbilst Preces kvalitātes
samazināšanas vērtībai un izmaksu summai,
kas saistīta ar Preces sākotnēkā stāvokļa
atjaunošanu (tehniskās apkopes izmaksas,
gaisa filtru nomaiņa, u.tml.);
- Pārdevēja izdevumos, kas viņam radušies,
sagatavojot
un
nogādājot
attiecīgus
paziņojumus uz sūdzības par Pircēja
neizpildītajām saistībām, tai skaitā, bet ne
tikai juridisko pakalpojumu, ierakstīto pasta
sūtījumu, sūtījumu, kas nosūtīti ar zvērināta
notāra starpniecību, izdevumos u.tml.;
- jebkuros līgumsodos, kas noteikti šajā
Līgumā par saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi;
- tekošo terminēto maksājumu par Preci
segšanai.
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4.2. Pircējs apņemas veikt visus maksājumus
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Gadījumā,
ja Pircējs aizkavē apmaksu, tad viņš maksā
līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās
Preces vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10% no Preces nesamaksātās vērtības.
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