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Līgums № 201  /_____ par preču piegādi un pārdošanu.  
 

Rīgā,                                                                                                                            201 .gada ____._______________ 
 

SIA „Auto starts tirdzniecība”, vienot.reģ.nr. 40003596982, (turpmāk tekstā – Pārdevējs) tās valdes locekļa Aivara 
Lapas personā, no vienas puses, un  
 

_____________________________________________________________, vienot.reģ.nr. ______________________,  
 

(turpmāk tekstā – Pircējs) tās _______________________________________________________________________   
amats, vārds, uzvārds 

no otras puses, abi kopā  turpmāk tekstā - Puses, vienojas par sekojošo: 
 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Saskaņā ar šo līgumu Pārdevējs piegādā un pārdod Pircējam Pārdevēja sortimentā esošās Preces, bet Pircējs šajā 
līgumā noteiktajā kārtībā tās pieņem un apmaksā. 

 
2. Pušu pārstāvji 

2.1. Pircējs un Pārdevējs nozīmē, katrs no savas puses pārstāvjus veikt darbības, kas saistītas ar preču pasūtīšanas un 
piegādes, tai skaitā pēc apjoma, sortimenta un cenām, organizēšanu šī līguma ietvaros: 

 

Pārdevēja 
pārstāvis  

Mob.telefons 
  

 
Telefons +371 67500366 

 
Fax  

 
e-pasts  

    
Pircēja 
pārstāvis  

Mob.telefons 
  

 
Telefons  Fax  e-pasts  

Preču 
piegādes 
adreses 

 

 
 
2.2. Preču saņemšanai Pircējs pilnvaro pārstāvjus, izmantojot līgumam 1.pielikumā pievienoto pilnvaras formu. Pēc 

pilnvaras saņemšanas Pārdevējs atgriež Pircējam iesniegtās pilnvaras kopiju uz kuras izdarīta atzīme par pilnvaras 
oriģināla saņemšanu. Pilnvara uzskatāma par iesniegtu Pārdevējam un spēkā esošu, ja Pircēja rīcībā ir pilnvaras 
kopija ar Pārdevēja atzīmi par saņemšanu un pilnvara nav rakstiski atsaukta vai mainīta. 

2.3. Pārdevēja pārstāvis ir tiesīgs neizsniegt Preces Pircēja pārstāvim, ja Pircēja pārstāvim nav atbilstoša pilnvarojuma 
Preces saņemt.  

2.4. Pušu likumīgie pārstāvji atbild par izvēlēto pārstāvju darbību, to spējām, uzdoto pienākumu izpildi un tiem izsniegto 
pilnvarojuma apjomu. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt attiecīgi otru pusi par pārstāvju vai tiem 
izsniegto pilnvaru izmaiņām.  

 
3. Preču cenas 

3.1. Preču cenas, saskaņā ar kurām Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Preces, tiek norādītas preču pavadzīmēs par 
Preču piegādi. Pārdevējs ir tiesīgs mainīt Preču un pakalpojumu cenas bez iepriekšēja brīdinājuma. 

3.2. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma piešķirt Pircējam papildus atlaides, mainīt vai anulēt Pircējam piešķirtās 
papildus atlaides, balstoties uz Pircēja pasūtītajiem Preču apjomiem un tirgus situāciju. Gadījumā, ja Pārdevējs veic 
cenu izmaiņas, Pircējs var atteikties no pasūtīto preču pirkšanas. 

3.3. Pircējs patstāvīgi nosaka Preču realizācijas cenas Pircēja tirdzniecības vietās. 
 

4. Preču piegādes kārtība 
4.1. Preces uzskatāmas par atbilstošām šī līguma noteikumiem un par piegādātām un pārdotām Pircējam atbilstoši Preču 

pasūtījumam ar brīdi, kad Pārdevēja un Pircēja pārstāvji ir parakstījuši preču pavadzīmi – rēķinu par Preču piegādi. No 
šī brīža arī visu risku par nejaušu gadījumu, rīcību vai bezdarbību, ja sakarā ar to Prece iet bojā, tiek bojāta vai zaudē 
lietošanas īpašības vai vizuālo stāvokli, uzņemas Pircējs. 

4.2. Par Preču piegādes kārtību, vietu, transportu un apmaksas noteikumiem pušu pārstāvji vienojas pasūtījuma izdarīšanas 
brīdī, ievērojot šī līguma noteikumus un nosacījumus. 

4.3. Ja Preču piegādes un pārdošanas vieta Pircējam ir Pircēja norādītā adrese, un Preču transportēšanai uz to tiek 
izmantots Pārdevēja apmaksāts transportlīdzeklis papildus Pārdevēja noteiktajam Preču piegādes grafikam, Pircējs 
sedz Preču transportēšanas izdevumus pilnā apmērā atbilstoši Pārdevēja faktiskajām Preču transportēšanas 
izmaksām. Par šīm izmaksām Pārdevējs un Pircējs vienojas preču pasūtījuma izdarīšanas brīdī. Preču piegādes 
izmaksas tiek iekļautas pavadzīmē – rēķinā par preces piegādi. 

 
5. Samaksas kārtība 

5.1. Pircējs samaksā par Pircējam piegādātajām un pārdotajām Precēm vai pakalpojumiem termiņā, kas norādīts preču 
pavadzīmēs vai rēķinos, ar kuru attiecīgās Preces vai pakalpojumi ir piegādāti Pircējam, maksājuma uzdevumā norādot 
preču pavadzīmes vai rēķina numuru par kuru tiek veikts norēķins.  

5.2. Ja Pircējs maksājuma uzdevumā nenorāda pavadzīmes vai rēķina numuru, par ko veikta samaksa, Pārdevējs ieskaita 
saņemto naudu vecākā parāda apmaksai. 

5.3. Samaksa par Pircēja saņemtajām precēm, Preču piegādes izdevumiem un līgumsodu tiek uzskatīta par veiktu ar 
brīdi, kad Pircēja pārskaitīto naudu bankas iestāde ir ieskaitījusi Pārdevēja bankas kontā. 

5.4. Ja Pircējs nav veicis samaksu noteiktajā termiņā, tad Pārdevējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pārtraukt turpmāku 
Preču piegādi Pircējam līdz pilnīgai saistību izpildei un/vai aprēķināt līgumsodu 0.5% apmērā par katru nokavēto dienu 
no neapmaksātās summas, izrakstot un nosūtot Pircējam atbilstošu rēķinu par līgumsodu.  
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5.5. Ja Pircējam aprēķināts līgumsods par maksājumu kavēšanu, par ko noformēts un Pircējam nosūtīts atbilstošs rēķins, 
Pārdevējam ir tiesības novirzīt visus maksājumus, ko tas saņem no Pircēja, līgumsoda dzēšanai, neatkarīgi no tā, ko 
veicot maksājumu ir norādījis Pircējs. Šajā gadījumā Pārdevējs rakstiski informē Pircēju par maksājumu novirzīšanu 
līgumsoda dzēšanai. 

 
6. Garantijas, reklamāciju izskatīšana. 

6.1. Pārdevējs apliecina, ka Preces vai to sastāvdaļas gadījumos, ja to lietošana notiks saskaņā ar Preces lietošanas 
instrukcijām un garantijas noteikumiem, Preču ražotāja noteikto laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un 
izpildījumu, izņemot dabisko nolietojumu. Pārdevējs uzņemas saistības par Preces kvalitāti saskaņā ar Latvijas 
likumdošanu un šī līguma noteikumiem. 

6.2. Garantijas termiņš Precēm, attiecībā uz kuru lietotājiem garantijas saistības nenosaka patērētāju tiesību 
aizsardzības likumdošana, ir 12 mēneši, ja Preču lietošanas pamācībā nav noteikts cits termiņš. 

6.3. Preces garantija attiecas vienīgi uz ražošanas defektiem vai materiāla nepilnībām. Garantija neattiecas uz bojājumiem, 
kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, neievērojot Preces lietošanas pamācības noteikumus un/vai preces 
ražotāja un/ vai Pārdevēja rekomendācijas par Preces pielietojumu, un dabisko nolietojumu. 

6.4. Pārdevēja sortimentā esošo Preču lietošanas un garantijas noteikumi ir brīvi pieejami pie Pārdevēja. 
6.5. Pircējs apņemas nodrošināt Pircēja pārstāvju, darbinieku apmācību un instruktāžu ar Preču, kuras Pārdevējs ir 

piegādājis un pārdevis Pircējam, lietošanas noteikumiem, pamācībām, instrukcijām, garantijas noteikumiem.  
6.6. Pircējs apņemas nodrošināt, ka Pircējs, tā pārstāvji, darbinieki pārdodot patērētājiem Preces, ievēros patērētāju tiesību 

aizsardzības normatīvo aktu prasības, tai skaitā - atbilstoši noformēs Preču lietošanas un garantijas noteikumu 
dokumentāciju. 

6.7. Iespējamo reklamāciju izskatīšanai, Pircējam nepieciešams nogādāt Pārdevējam vai nodot Pārdevēja pārstāvim 
Preci, par kuru pieteikta reklamācija, lietošanas un garantijas noteikumu dokumentāciju ar patērētāja parakstu un/vai 
darījumu (pirkumu) apliecinošu dokumentu vai minēto dokumentu kopijas, kā arī aizpildīt un parakstīt Pārdevēja 
izsniegto preces apskates – nodošanas aktu. 

6.8. Pārdevējs izskata pieteiktās reklamācijas līdz 10 dienu laikā no to pieteikšanas brīža un sniedz atzinumu par 
reklamācijas atzīšanu vai noraidīšanu. Pēc Pircēja pieprasījuma atzinums var būt rakstisks.  

6.9. Reklamāciju kompensācija ietver sevī nekvalitatīvās Preces nomaiņu vai tās vērtības, saskaņā ar preču 
pavadzīmi- rēķinu, ar kuru Pircējs saņēmis Preci no Pārdevēja, kompensēšanu. Reklamācijas kompensācija netiek 
izmaksāta par transporta izmaksām, servisa darbu, negūto peļņu u.c. izmaksām, kas saistītas ar reklamācijas gadījumu. 

 
7. Preču atgriešana. 

7.1. Pircējs var atgriezt nepārdoto Preci Pārdevējam ievērojot visus sekojošos nosacījumus: 
7.1.1. Pircējs nav veicis apmaksu par Precēm; 
7.1.2. Pircējam piegādātā prece ir Pārdevēja noliktavas sortimentā un nav piegādāta Pircējam pēc speciāla Pircēja 

pasūtījuma; 
7.1.3. Pircējs ir rakstiski saskaņojis ar Pārdevēju pavadzīmes projektu par preču atgriešanu. 
7.2. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs noteikt cenas pazeminājumu vai atteikties pieņemt preces un vienpusēji lauzt 

vienošanos par Preču atgriešanu, ja Preču atgriešanas brīdī tiek konstatēts, ka atgriežamās Preces ir lietotas, vizuāli 
zaudējusi tās sākotnējo izskatu, Precei nav iepakojuma, tai ir nepieciešama tehniska apkope, remonts vai 
komplektācijas atjaunošana, Preces ir bojātas vai marķētas ar Pircēja marķējumu.  

7.3. Preces Pārdevējam tiek atgrieztas un nodotas, noformējot preču pavadzīmi. 
7.4. Preču atgriešanu Pārdevējam tā tirdzniecības vietā Rīgā, O.Vācieša ielā 61, LV1004 nodrošina vai apmaksā Pircējs. 
 
8. Citi noteikumi 
8.1. Ar šī līguma noslēgšanu Pārdevējs un Pircējs pārjauno līdz šī līguma noslēgšanas dienai noslēgto gan rakstveida, gan 

mutvārdu līgumu prasījumu pamatus un noteikumus. 
8.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā 

esamību tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. 
8.3. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai savu uzņemto saistību izpildei. 
8.4. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros pa vienam katrai Pusei. 
8.5. Pārdevējs un Pircējs ir apsprieduši līguma nosacījumus, Pusēm ir skaidra līguma jēga, nosacījumi un ar to pieņemtās 

saistības un pienākumi, kas pieņemti paužot Pušu brīvprātīgu gribu. 
 
9. Īpašie noteikumi. 
 
 
 

 
Pārdevējs: 
SIA „Auto starts tirdzniecība” 
Vienot.reģ.nr. 40003596982 
Adrese: O.Vācieša iela 61, Rīga, LV-1004 
Banka: SWEDBANK,  
IBAN LV51HABA0551002903667 
E-pasts aivars@autostarts.lv 
Tel. +371 67500366 
Fax + 371 67500365 

Pircējs:   

Vienot.reģ.nr 

Adrese: 

Banka: 

E-pasts: 

Tel. 

Fax. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 


