LĪGUMS Nr.
Rīgā,
20....... gada ............................
_____________________________turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa
_____________________________personā, no vienas puses, un
SIA "Nippon Auto", turpmāk tekstā - Izpildītājs, tās prokūristes Evas Krūmiņas personā, no otras
puses,
abi корā saukti Līdzēji, uz abpusēja izdevīguma pamata vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
Izpildītājs kā uzņēmējs apņemas Pasūtītājam sniegt autoservisa pakalpojumus, veicot Pasūtītāja
HONDA markas automašīnu tehnisko apkopi un remontu, izmantojot savas iekārtas, rezerves daļas,
materiālus un darbaspēku, turpmāk - Autoremonts. Pasūtītājs savukārt apņemas pieņemt un apmaksāt
Izpildītāja veikto Autoremontu.
2. Cena.
Autoremonta cena tiek noteikta, izmantojot Izpildītāja cenrāžus un cenu veidošanas principus.
3. Automašīnu nodošana Izpildītājam.
3.1. Automašīnu pieņemšana Izpildītājam Autoremontam notiek pēc Pasūtītāja pieteikšanās, iepriekš
saskaņojot automašīnas nodošanas laiku.
3.2. Automašīnu nodot Izpildītājam Autoremonta veikšanai, kā arī saņemt to pēc Autoremonta no
Izpildītāja, ir tiesīgas tikai tās personas, kuras norādītas Pasūtītāja apstiprinātajā pilnvarnieku sarakstā,
kas ir šī līguma pielikums. Pasūtītāja pilnvaru apjoms norādīts šā līguma pielikumā. Izmaiņas Pasūtītāja
pilnvarnieku sarakstā stājas spēkā pēc grozījumu izdarīšanas šā līguma pielikumā.
3.4. Pieņemot automašīnu Autoremontam Izpildītājs rakstiskā formā sastāda veicamo darbu lapu.
3.5. Izpildītājs Autoremontu uzsāk pēc veicamo darbu akceptēšanas, ko apliecina pasūtītāja
pilnvarnieka paraksts.
4. Papildus Autoremonti.
Ja Autoremonta laikā automašīnai atklājas papildus defekti, kurus nav pieteicis Pasūtītājs un kuru
novēršana nav iekļauta veicamo darbu lapā, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju un atklātos defektus
novērš tikai pēc Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
5. Automašīnas nodošana Pasūtītājam.
5.1 Pēc Autoremonta nododot automašīnu Pasūtītājam, Līdzēji paraksta rēķinu, kurā uzrādīti veiktie
darbi, rezerves daļas, materiāli un cena.
6. Maksājumu kārtība.
6.1 Pasūtītājs Izpildītājam rēķina apmaksu par Autoremontu veic 7 (septiņu ) dienu laikā skaitot no
rēķina parakstīšanas dienas. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs rēķinu nosūtīt arī uz Pasūtītāja epasta adresi - ______________________________________ . Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties
apstiprināt rēķina saņemšanu ar e-pasta atbildes vēstuli, norādot „saņemts” vai tamlīdzīgi. Šajā gadījumā
Izpildītāja nosūtīto rēķinu Pasūtītājs apmaksā 7 (septiņu) dienu laikā, skaitot no rēķina nosūtīšanas
dienas.
6.2. Apmaksas nokavējuma gadījumā par pirmajām desmit kavējuma dienām Pasūtītājs Izpildītājam
maksā nokavējuma procentus 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās naudas summas par katru
nokavēto dienu, 0,3% - par katru kavējuma dienu otro desmit kavējuma dienu periodā, un sākot ar
trīsdesmit pirmo kavējuma dienu - 0,5% no savlaicīgi nesamaksātās naudas summas par katru nokavēto
dienu.
6.3. Ja Pasūtītājs nav apmaksājis rēķinu šajā līgumā norādītajā termina, Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt
Pasūtītāja automašīnu pieņemšanu Autoremontam līdz brīdim, kamēr parāda summa ir samaksāta pilnā
apmērā.

6.4. Ja Pasūtītājs kavē rēķina samaksu ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) dienām, Izpildītājam ir
tiesības nodot parāda piedziņu trešajām personām, neierobežoti cedēt prasījumu, vai uzsākt jebkuras citas
parāda piedziņas darbības saskaņā Civilprocesa likuma noteikumiem.

7. Līguma spēks.
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas vienu gadu. Ja ne mazāk kā 2 (divus)
mēnešus pirms šī līguma termiņa beigām neviena no pusēm rakstiski nepaziņo otrai pusei par savu
vēlēšanos izbeigt šo līgumu, šis līgums automātiski tiek uzskatīts par pagarinātu ar tādiem pašiem
noteikumiem uz katra nākamā viena gada termiņu.
7.2. Jebkurš no Līdzējiem šo līgumu var izbeigt pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot atram
Līdzējam vismaz vienu mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā Līdzējiem jāizpilda savas saistības, kuras bija
nodibinātas pirms paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas.
8. Citi noteikumi
8.1. Visā pārējā, ko neregulē šis līgums, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2 Ja starp Līdzējiem rodas strīds un Līdzējiem to neizdodas atrisināt ar vienošanos, jebkurš strīds,
nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar šo līgumu, šī līguma grozīšanu, pārkāpšanu,
izbeigšanu, likumību, spēkā (ne)esamību vai iztulkošanu, tiks izšķirts pēc prasītāja izvēles Latvijas
sķīrējtiesā, saskaņā ar šīs šķirējtiesas reglamentu, pielietojot rakstveida procesu, viena šķirējtiesneša
sastāvā, latviešu valodā, vai arī - tiesā pēc piekritības saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem.
8.3 Ja Pasūtītājs vai tā vārdā un interesēs līgumu parakstoša persona ir fiziska persona, tā, parakstot
šo līgumu, piekrīt, ka datu pārzinis SIA "Nippon Auto" ar šī līguma noslēgšanu saņemtos fiziskas
personas datus apstrādās saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu šī līguma pienācīgai
izpildei, kā arī datu subjekta informēšanai par īpašajiem un komercpiedāvājumiem".
8.4 Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, uz vienas lapas
katrs eksemplārs. Katram līguma eksemplāram tiek pievienots Pielikums Nr.1-1 lapa.
9. Līdzēju rekvizīti, adreses, e-pasts, tālruņi, kontaktpersonas:
Pasūtītājs Nosaukums
Jur. adrese
Fakt. adrese
Reģ. Nr.
Atbildīgais par autoparku
(Yards, uzvārds, epasts, tālrunis)

Atbildīgais par finanšu

norekiniem
(Vārcls, uzvārds, epasts, alrunis)

Izpildītājs SIA “NIPPON AUTO”
Jur.adrese Krasta iela 42, Rīga, LV-1003
Fakt.adrese Krasta iela 42, Rīga, LV-1003
PVN Reģ.Nr.LV40103183529 Banka:A/S
Swedbank, Kods: HABALV22 Konts:
LV62HABA0551021832243
Pasūtītājs:

Izpildīltājs:
Prokūriste:
Eva Krūmiņa

(paraksts)
Z.V.

z.v.

(atšifrqums)

